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Carnaval 2011 van start
Je kunt er nauwelijks omheen: carnaval 2011 barst
komend weekend weer los. De sleuteloverdracht,
diverse carnavalsbals en de boerenbruiloften voor jong
en oud; het hele weekend carnavalsplezier.
Om precies te weten waar je wanneer moet zijn om
optimaal van carnaval te kunnen vieren, hebben we op

pagina 22 en 23 een overzicht gemaakt van de carnavalsactiviteiten in
alle kernen. In De Leste Geulde in Horst
vindt op zaterdag 5 maart vanaf 14.11
uur de onechte huwelijksvoltrekking
plaats van het jeugdboorebroêdspaar

Hippisch centrum in Park de
Peelbergen
In Park de Peelbergen moet een ’grootschalig hippisch park van internationale allure’ komen. Daarmee moet de
provincie Limburg de paardensportprovincie van Nederland. Woensdag 23 februari werd een samenwerkingsovereenkomst getekend voor de ontwikkeling van het hippisch centrum.
Het Hippisch Centrum ’De Leistert’
in Roggel moet worden geïntegreerd in
het nieuwe hippische park. In Roggel
worden op dit moment al internationale wedstrijden gehouden en er zijn
uitgebreide trainingsmogelijkheden. Die
moeten echter wijken voor de uitbreidingen van de recreatieve activiteiten
in het dorp.
De samenwerkingsovereenkomst
werd getekend door sportgedeputeerde
Odile Wolfs van de Provincie Limburg,
burgemeester Kees van Rooij en Klaas
Bruins Slot, directeur van Ballast Nedam
Gebiedsontwikkeling.

Volgens gedeputeerde Odile Wolfs
geeft de ontwikkeling van een hippisch
park van dit formaat “een positieve
impuls aan de paardensportsector in
Limburg en dus aan de ambities van
het Limburgs Paardensportplan. In dit
plan werd vastgesteld dat er In Limburg
behoefte is aan één topsportlocatie. Het
hippische park in Horst aan de Maas zou
deze functie prima kunnen vervullen.”
In het nieuwe hippische centrum
moeten allerlei activiteiten op het gebied van kennisontwikkeling en kennisoverdracht worden gebundeld. Volgens
het plan sluit de komst van een hippisch

centrum naar Horst aan de Maas aan bij
de behoefte aan een goede trainingsen wedstrijdaccommodatie vanwege de
aanwezigheid van diverse toonaangevende hippische ondernemers, fokkers
en verenigingen in de regio.
Volgens Wethouder Leon Litjens is
de gemeente Horst aan de Maas blij
met de plannen. “Dit sluit aan bij de
ambities die de gemeente al langer had
om een hippisch centrum te ontwikkelen. Verder zijn we van mening dat Park
de Peelbergen hiermee uit kan groeien
tot een belangrijk gebied voor diverse
vrijetijdsfuncties.”

van jeugdcarnaval D’n Dreumel. Het
boorebroêdspaar wordt gevormd door
Lieke Geurts en Remco Martens. De
overige spelers van het gezelschap
zijn Ralf Emonts (vader broêd), Ellen
Herraets (mooder broêdegom), Stan

Nefkens (vader broêdegom), Marloes
Janssen (mooder broêdegom), Menno
Bartels (pastoër), Jeroen Baltussen (getuuge broêd), Kyjardo Poels (getuuge
broêdegom) en Tom Hoeijmakers
(opper-paerde-stal-meister).

Limburg naar de
stembus
Woensdag waren de stemlokalen weer geopend. Deze keer was het
de beurt aan de verkiezingen voor de Provinciale Staten. Naast het
provinciebestuur wordt via de statenverkiezingen ook indirect de
samenstelling van de Eerste Kamer bepaald.
Helaas was bij het ter perse
gaan van deze editie van HALLO
Horst aan de Maas de uitslag van de
verkiezingen nog niet bekend.
Op onze website
www.hallohorstaandemaas.nl staan
inmiddels alle uitslagen van de
verkiezingen: voor welke partijen we
hier in Limburg hebben gekozen en
in het bijzonder in Horst aan de Maas
en wat voor consequenties dat voor
de landelijke politiek heeft.

Ook staat op onze site hoe de
lokale politici het hebben gedaan.
Een aantal mensen uit onze
gemeente staan namelijk op de
kieslijsten voor de verkiezingen voor
de Provinciale Staten. In de editie
van vorige week werd al een aantal
van hen aan de tand gevoeld.
Of ze überhaupt de kans krijgen
om hun verkiezingsbeloften na te
komen, is te lezen op
www.hallohorstaandemaas.nl
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Bereikbaarheid
tijdens carnaval
De redacteuren en
commerciële adviseurs van
HALLO gaan carnaval vieren de
komende dagen. Daarom zijn
we op maandag 7 maart niet
aanwezig.
Persberichten en advertenties
kunnen gewoon worden gestuurd
naar de betreffende e-mailadressen. Voor spoedgevallen is de
redactie bereikbaar via het
telefoonnummer 06 41 38 96 23
(hoofdredacteur Jeroen van de
Nieuwenhof).
Op dinsdag zijn we weer
gewoon aanwezig.

Colofon
HALLO Horst aan de Maas is een
gratis uitgave van Kempen
Nieuwsmedia b.v. en verschijnt
elke donderdag in de gemeente
Horst aan de Maas.
Oplage 18.500 exemplaren
Website
www.hallohorstaandemaas.nl
Redactie
Jeroen van de Nieuwenhof
(hoofdredacteur)

06 41 38 96 23
Jolanda Poels
077 396 13 56
Lei Spreeuwenberg
06 20 11 92 83
Michelle van Kempen
06 20 04 07 25
Gé Peeters
077 396 13 56
Lotte Spreeuwenberg
077 396 13 56
redactie@hallohorstaandemaas.nl
Webredactie
Marly Clabbers
webredactie@hallohorstaandemaas.nl
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Participatie Platform
Horst aan de Maas
van start
Wethouder Birgit op de Laak heeft afgelopen vrijdag het nieuwe
kantoor van het Participatie Platform Horst aan de Maas geopend. Op de
Hoge Horst 7 is vanaf nu dit ’inspraakplatform’ van burgers bij de gemeente
gevestigd.
Per 1 januari 2010 is de beleidsadvisering over zaken als wonen, welzijn,
zorg en allerlei sociale voorzieningen
door de gemeente toebedeeld aan de
stichting Participatie Platform Horst
aan de Maas (PPH). Met de opening
van het kantoor aan de Hoge Horst
heeft de stichting een eigen locatie.
In het PPH zitten vertegenwoordigers uit de samenleving die betrokken
zijn bij onderwerpen als de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de
Wet werk en bijstand, minima, armoede, Agenda 22 en Arbeid en inkomen.
Het platform bestaat een bestuur en
een aantal werkgroepen. Bij het PPH
zijn diverse vrijwilligers betrokken die
samen de Deelnemersraad vormen. De
raad moet een afspiegeling zijn van de
burgers van Horst aan de Maas.
Vanuit het platform moet regelmatig, gevraagd en ongevraagd, advies
worden gegeven aan gemeentebestuur en/of organisaties. Op deze manier krijgen die instanties de opvatting
en mening gebundeld ’van onderop’

uit de samenleving. Wethouder Op
de Laak gaf tijdens de opening aan
veel te verwachten van het platform
omdat er veel kennis en ervaring in is
gebundeld.
Volgens PPH-voorzitter Frans
Steyvers is de stichting voor de gemeente een serieuze gesprekspartner,
die op een breed maatschappelijk
terrein advies geeft. Steyvers: “Het
draagt bij aan de participatie van
burgers en hun betrokkenheid bij het
beleid. Zij kunnen via het platform het
beleid kritisch volgen in de praktijk
van alle dag. Dat is vooral belangrijk
voor mensen die zelf niet altijd goed
voor hun belangen kunnen of willen
opkomen.”
Naast een eigen kantoor krijgt
Participatie Platform Horst aan de
Maas ook een eigen website:
www.pphorstaandemaas.nl Daar
kunnen inwoners van de gemeente
terecht voor informatie over de diverse
onderwerpen waarover het platform
adviseert.

Raadslid Frank Wintels
(44) overleden
Het Sevenumse gemeenteraadslid Frank Wintels is afgelopen zondag
plotseling overleden. Die middag was hij nog betrokken bij activiteiten
van het jeugdcarnaval in Sevenum. Wintels werd op maandag dood in
zijn woning aangetroffen. Frank Wintels is 44 jaar oud geworden.
De lokale politieke partijen reageerden geschokt, met name de leden van
zijn eigen fractie Essentie. De activiteiten binnen Horst aan de Maas rondom
de statenverkiezingen werden stilgelegd. De commissievergadering van dinsdagavond werd afgelast vanwege het overlijden van Wintels. In plaats daarvan werd er een speciale bijeenkomst gehouden op het gemeentehuis ter
nagedachtenis aan het Essentie-raadslid. Naast zijn werk in de gemeenteraad
was Wintels werkzaam als postcommandant bij de brandweerpost Sevenum.
In het verleden was hij kroegbaas van café Metieske in Sevenum en was hij
prins bij carnavalsvereniging D’n Ezelskop.

1990 | 2011

Al sinds 1990 leveren wij maatwerk keukens, (schuifdeur) kasten,
keukenrenovatie, winkel- en kantoor inrichtingen.
Neem voor informatie of een vrijblijvende offerte contact met ons op.

Sinnerboy
A tribute to
Rory Gallagher

www.debuun.nl

Zwarte Plakweg 9 America | 077 464 1844 | www.tcinterieurbouw.nl

donderdag 3 maart
aanvang 22.00 uur
entree 5,00 Euro

Advertentie
077 396 13 56
advertentie@hallohorstaandemaas.nl
Commercieel adviseurs
Norbert Hulleman
06 30 71 51 14
norbert@hallohorstaandemaas.nl
Dorothé Gijsen-Verhaeg
077 396 13 56
dorothe@hallohorstaandemaas.nl
Linda Cox
077 396 13 56
linda@hallohorstaandemaas.nl
Verspreiding
Laurent Smedts
077 396 13 53
laurent@hallohorstaandemaas.nl
Bezoekadres
Handelstraat 17 5961 PV Horst
Sluitingstijden
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur
Beeldmateriaal en kopij dient vrij van rechten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur
dient bij aanlevering expliciet te worden
gemeld. Bij verzuim komen kosten voor
rekening van de aanbieder.

complete boekhouding limburg
K E U K E N S&B A D K A M E RS

Gratis spreekuur dagelijks 0478-512195

www.complete
boekhoudinglimburg.nl

Keuken- en Badkamermonteur
De kandidaat dient ervaring in het betreffende vakgebied en rijbewijs BE te hebben.
Ervaring in een of beide vakgebieden is een vereiste. De werknemer moet verder goede contactuele
eigenschappen bezitten. De meeste werkzaamheden zullen plaatsvinden in bewoonde woningen.
Wij bieden een werkkring in een mooi dynamisch bedrijf met een degelijk toekomst perspectief,
een goede werksfeer en een goede beloning.

AL 30 JAAR!

Sollicitaties schriftelijk graag naar:
Henk Bovee Horst, t.a.v. E.G.A.M Bovee.
Handelstraat 13, 5961 PV Horst. Of mail naar: henk@bovee.nl

w w w. b o v e e . n l

“ Intellectueel eigendom:
uw creativiteit verdient
waardering en bescherming...”
mr. Caspar Brouwers

Kempen Nieuwsmedia b.v.
www.kempencommunicatie.nl

Voor uw bedrijfsadministratie
en aangifte inkomstenbelasting

Omdat ons bedrijf zeer dynamisch
blijft groeien zoeken wij met spoed een:

Gratis spreekuur. Bel voor een afspraak.
Hoofdstraat 19 5961 EX Horst tel. 077-398 81 82 www.trc-advocaten.nl

RepaRatie en veRkoop
alle merken
naai- en lockmachines
o.a. Singer,
Pfaff, Brother,
Bernina

DE TEXTIELBEURS

www.detextielBeurS.nl - Venray
PoStStraat 11 - 0478-583707
stoffen, breiwol, fournituren, handwerk

KINDEROPVANG
Tel. 077 - 398 35 53
www.wellnessanco.nl
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Lottumse vissers ergeren zich kapot aan prikkeldraad

Nauwelijks plek voor sportvissers Lottum
Sportvissers in Lottum zijn erg boos over de ontwikkelingen aan de Maas. De Lottumse visclub Willem Barendsz
heeft bezwaren over de ontwikkelingen langs en aan de Maas. Op de meeste plaatsen langs de rivier zijn brede
stroken prikkeldraad geplaatst waarbinnen Galloway-runderen lopen, een initiatief van Stichting het Limburgs
Landschap. De runderen begrazen het afgezette gebied. Volgens de sportvissers is er te weinig rekening gehouden
met hengelliefhebbers en verdwijnt alles achter prikkeldraad.

persriool aangelegd, welke onder de
oevers van de Maas loopt. Hierbij moest
ook de Siebersbeek worden gepasseerd. De oorspronkelijke bodem van
de beek kwam hierdoor zo’n 1,5 tot 2
meter hoger te liggen. Eerst kon bij de
uitmonding van de beek in de Maas het
hele jaar door gevist worden. Ook werd
deze ingang door vissen gebruikt om te
paaien. Nu is dat niet meer mogelijk.
Door het huidige beleid, de sterke en
storende begroeiing is ook bij hoog water deze beek niet meer bevisbaar. Voor
ons is hierdoor een compleet viswater
verloren gegaan”, aldus de voorzitter.

Vissen tussen de
runderen

In een brief aan Sportvisserij
Limburg spreekt de Lottumse hengelsportvereniging haar ongenoegen uit
over met name de bereikbaarheid van
visplaatsen langs de Maas. Sportvisserij
Limburg is de belangenbehartiger
voor circa 30.000 sportvissers binnen Limburg. Volgens voorzitter Henri

Gommans van HSV Willem Barendsz
neemt de ongerustheid onder de
sportvissers toe nu er nauwelijks nog
enige fatsoenlijk bereikbare visplaatsen
langs de Maas zijn. “Als reactie hierop
hebben we 10 maart een afspraak met
een afgevaardigde van het Limburgs
Landschap. Wij hopen dat er nog wat

SPORT- EN FEESTZALEN COMPLEX MEERLO

Crazy Diner
Lachen, gieren, smullen*
Boerengolf
Frisbeegolf
Cursus ruimte
Café
Zelfwerkend feest
Feestzalen
Vergaderruimtes
Buffeten aan huis
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* Vraag naar de mogelijkheden om er een activiteit bij te bespreken.

De Leeuwerik 33
5864 BZ Meerlo

T 0478 691 283
F 0478 691 543

E info@brugeind.nl
W www.brugeind.nl

Voor elk feestje groot of klein moet je in ‘t brugeind zijn!

te redden valt voordat alles achter prikkeldraad verdwijnt”, is zijn reactie.
De visclub laat in de brief aan
Sportvisserij Limburg weten grote
bezwaren te hebben tegen de krimpende en alsmaar moeilijker bereikbare
visplaatsen van de Lottumse oevers
langs de Maas. “Jaren geleden is er een

De hengelsportliefhebber vervolgt:
“Net ten noorden van de Siebersbeek
is de Maasoever uitermate geschikt
om te vissen. Het water is er vrij diep
langs de oever en ideaal om te vissen.
Door de visclub werd deze plek gebruikt
om wedstrijden te organiseren omdat
iedereen hier voldoende diepte had.
Oudere mensen in Lottum noemen
het niet voor niks de loswal. Dat heeft
te maken met de egale diepte van de
Maas op die plaats. Jammer genoeg
moest ook hier zo nodig afrastering
geplaatst worden en blijven de sportvissers boos weg”, zegt de sportvisser.

Ten noorden van de Lottumse pont,
richting Broekhuizen, was eerst een vrij
lang deel van de oever mobiel goed
bereikbaar. Sportvissers van heinde
en verre trof men daar aan omdat het
een van de weinige plekken was waar
men met hengelspullen gemakkelijk
aan de Maasoever kon komen. Volgens
Gommans is dat inmiddels ook verleden
tijd en blijven de vissers weg. Meer dan
de helft van alle leden van de visclub
durft niet in de wei waar de Gallowayrunderen rondlopen. Al helemaal niet
wanneer die ook nog eens kalveren
hebben. Enkele leden hebben een
visboot aangeschaft en enkele andere
hengelaars overwegen dit ook te doen.
Volgens de voorzitter is dat geen echte
oplossing. “De Maas wordt voor sportvissers op deze manier onbereikbaar”,
zegt Gommans. Het Limburgs Landschap
laat weten 10 maart de locaties langs
de Maas in Lottum te willen bezoeken en in gesprek te zullen gaan met
de vissers. Wezenlijke veranderingen
ten aanzien van het ingezette beleid
omtrent begrazing en beheer van de
natuur langs de Maas zijn volgens het
Limburgs Landschap niet aan de orde.
Voor de visclub is de maat vol. “Straks is
heel Lottum omringd met prikkeldraad,
om de natuur te beschermen. Dan kan
toch niet de bedoeling zijn”, aldus de
voorzitter van de Lottumse visclub.

Onbeperkt eten en drinken
voor aantrekkelijke prijzen
in een sfeervol en modern
restaurant.
Arrangement voor 2 uur
kost v.a. e 23,50 p.p.
Kijk voor meer informatie op
www.restaurantaantafel.nl
Venrayseweg 93 - Horst
Tel: 077-39 71 788
info@restaurantaantafel.nl

Het adres voor het totaalonderhoud
van uw auto of bedrijfsauto!
Pechhulp bij d
ou
regulier onderhda
gen
24 uur per dagel7 Europa
per week in he

 34,95

Ook het
adres voor alle
ruitschades!

Stationsstraat 82 Horst Tel. (077) 398 20 19 www.asnoordlimburg.nl
Bosch Car Service Horst is de garage-afdeling van Autoschade Herstel Noord-Limburg
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Geboren

Kjeld

Joske

22 februari 2011
Broertje van Noor
Zoon van
Wilbert Jenniskens en
Cindy Kuijpers
Waterstraat 54, 5961 XJ Horst

25 februari 2011
Zusje van Jop
en dochter van
Bart en Sandra Vervuurt
Vliesstraat 16, 5961 JV Horst

Muisje, kom er eens uit
Groep 2/3 van de Doolgaardschool had afgelopen dinsdag een leuke excursie: ze bezochten het bos. De rondleidingen door de bossen rond de kasteelruïne in Horst worden verzorgd door IVN De Maasdorpen.

Jullie steun heeft ons zeer ontroerd
Jullie aanwezigheid heeft ons goedgedaan
Onze hartelijke dank hiervoor
De hoeveelheid kaarten, bloemen, bezoeken én de volle kerk
na het overlijden van

Jan Truijen
hebben we als heel fijn ervaren.
De vele persoonlijke woorden maakten ons eens te meer
duidelijk dat hij niet alleen voor ons, maar ook voor anderen
veel heeft betekend.
Martha, kinderen en kleinkinderen

Cara balans – helpt bij benauwdheden,
druk op de borstkast, hyperventilatie
en hooikoorts.
Info: www.praktijkgerhegger.nl
077 398 55 40. Ook verkrijgbaar bij
“Natuurwijzer” in Horst.
Ruim 6.000 2e hands boeken!
Curiosa uit jaren 50/60/70.
Steeds wisselende voorraad.
TerugBlik, Veemarkt 7a Horst
NIEUW: de WebWinkel van TerugBlik.
www.terugblikhorst.nl
Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05
Feesten bij Froxx De gehele avond
(5 uren) alle drankjes en hapjes voor
maar 19,50 per persoon. Dit is inclusief
zaalhuur (vanaf 50 personen) en
bediening! Kijk voor meer informatie op
onze site www.froxx.nl
www.natuurlijkgezond.info
Beter in je vel, om welke reden dan
ook. Maak nu een afspraak en ontvang
een gratis proefpakket. Voel zelf het
verschil! Kijk op de website of bel
06 54 96 29 55 voor meer informatie
STERVIDEOTHEEK HORST is open tijdens
Carnaval op zondag, maandag en
dinsdag van 11.00-13.00 uur. CARNAVALACTIE: DAGFILMS huren (minimaal 3) op
CARNAVAL-ZATERDAG en inleveren op
AS-WOENSDAG voor de prijs van 1 dag.
Ervaren huishoudelijke hulp
aangeboden, ook voor tijdelijke hulp.
Uren in overleg. Bellen na 15.00 uur
06-38248519

Nu tijd voor bomen Leiplataan/linde
nu €52,50 Dakplataan nu €59,50
Leipeer, Liriodendron, Sierappel (ook
zuilvorm), Magnolia Yellow river, enz.
HORTENSIA’S (130 srt.) Buxus €0,50,
laurier v.a. €1,50, Coniferen v.a. €2,00,
taxus v.a. €1,50 Oude Heldenseweg
Maasbree Open: Zaterdag 9.30-16.30 u.
06 40 32 71 08/ 077 465 32 83
Meer info zie website:
www.veld-tuinplanten.nl
TE KOOP schitterende violen en
primula’s alle soorten en maten grote
potten en kleine potten mooie schalen
bosviolen 5 kl. per pot
KWEKERIJ DE LIFRA Lorbaan 12A, Veulen.
open ma. t/m za. 9.00 tot 15.00 uur
Geslaagd Aan de Fontys Hogeschool
te Eindhoven heeft Geert Hoebers het
diploma behaald voor de opleiding SPH.
Verloren op woensdag 23 feb. gouden
ketting met hangertje van apotheek
Americaanseweg naar parkeerplaats
Lidl. Tel. 077 398 83 84
Te huur: bedrijfs/atelier en/of
opslagruimte(n) op zichtlocatie aan
doorgaande weg in Horst gelegen
info 077 398 75 76 of 06 16 81 53 11
Werk je graag met mensen?
Ondernemende geest? Kijk dan eens op
www.bepaalzelfjetijden.nl
Ik heb mijn Baha hoortoestel (voor
derden niet bruikbaar) verloren op
23 februari van Schoolstraat, Herstraat,
St. Josephstraat, Kranestraat naar
Gasthuisstraat. Heeft u dit gevonden,
bel 077 398 28 11.

De kinderen van juf Eva hebben al
een lange wandeling (van de Doolgaard
naar het Zoemhukske in Kasteelpark Ter
Horst achter de rug, voordat ze onder
deskundige leiding een excursie in het
bos krijgen. De groep wordt in vier
kleinere groepjes verdeeld, alle vier
krijgen ze een vrijwillige gids van IVN
De Maasdorpen, de Vereniging voor
Natuur- en Milieu-Educatie. Juf Eva loopt
mee met het groepje met de kinderen
Silke, Timo, Jitske, Alyssia, Lars, Stijn
en Thaina. De kinderen zijn uitgelaten
en rennen alle kanten op. De gids Chris
Jakobs ziet gelukkig van alles in de natuur, waardoor hij de aandacht van de
kinderen weet te trekken.
“Kijk eens, zien jullie die dieren?”,
zegt hij. “Ja, eenden”, roepen de kinderen enthousiast. “Het zijn ganzen”,
zegt Chris. “Oh ja”, zegt er eentje, “die
staan ook in het verhaal van Monkie!
Die zwemmen gewoon.” Chris legt
vervolgens uit dat ze vliezen hebben
die een beetje werken als roeispanen.
Vol ontzag kijken de kinderen hem aan.
En dan: “Meneer, er ligt een tak in het
water!”
De kinderen zien enkele kleine holletjes. “Waarvan zijn die?” vraagt Chris.

“Van de bijen”, probeert de een. “Nee,
van muisjes”, zegt Silke, die zich buigt
en hard ”Muisje, kom eens!” roept. Het
muisje laat zich niet zien. Het diertje
zou ook gek zijn, veertien vragende
kinderoogjes werken niet goed op haar
gemoedsrust.
“Kijk”, zegt Chris, ”hier is een speelplaats.” De kinderen kijken verbaasd
rond. Geen klimrek, geen duikelstang,
niks. Chris legt uit: “Een speelplaats
voor konijntjes. Hier zijn heel veel
holletjes, hier spelen de konijntjes.”
“Bah”, weet Stijn, “hier liggen allemaal
keuteltjes.” Bij je eigen poep spelen
lijkt hem geen aantrekkelijk idee. Als de
kinderen vervolgens de opdracht krijgen
een groot hol te zoeken, stuiven ze alle
kanten op.

Dit is een
bijenbegraafplaats
Bij de verschillende planten staan
allemaal naamplaatjes. Timo heeft,
wijzend naar de naamplaatjes, er zo
zijn eigen uitleg voor: “Dit is zeker een
bijenbegraafplaats.”
Chris Jakobs heeft lol in zijn werk.
Hij wijst de kinderen op hele kleine

bloempjes, die straks uitgroeien tot
hazelnoten, hij loopt dwars door drooggevallen greppeltjes, legt uit waar de
kikkervisjes straks zwemmen en vertelt
hoe groot sommige bomen kunnen
worden (“wel drie keer zo groot als je
huis.”). Ofschoon er weinig dieren te
zien zijn, blijft het enthousiasme van de
kinderen erg groot. Zowel voor de natuur, als voor de excursie zelf: “Dadelijk
gaan we wat drinken.”
De eerste vogels fluiten hun deuntje weer. Chris vraagt aan de kinderen
waarom ze dat doen: “Wanneer zing
jij?” “Op school”, weet Lars. “Maar
ook als je vrolijk bent”, zegt Chris. “De
vogels voelen dat het weer lente wordt,
ze willen op zoek naar een vriendje
of vriendinnetje. En sommige vogels
komen weer terug van andere landen,
waar het ’s winters warmer is, zoals
Spanje.” “Ja, Spanje, daar ben ik geweest!” roept iemand enthousiast.
IVN De Maasdorpen verzorgt vanaf
de lente wekelijks excursies voor de basisscholen. De vereniging biedt verschillende activiteiten aan: van slootvissen
tot ‘museumtochten’ en van stertochten
tot (’s winters) diverse practica. Voor
meer informatie: jakobsch@planet.nl

ZONNEPANELENSUNBUSMIDEITE
www.carmentis.nl

077 - 744 00 30

Voor het ontwerpen
van unieke en
persoonlijke
gedenktekens
RMP Grafmonumenten
Reysenbeckstraat 47, 5963 AH Hegelsom - 077-7519550
Via telefonische afspraak bereikbaar van maandag t/m zaterdag

www.rmpgrafmonumenten.nl

Nieuwe shirts voor volleybalvereniging
De Noabere
Afgelopen zondag speelden de twee teams van volleybalvereniging De Noabere voor het eerst in de
nieuwe shirts van shirtsponsor De Merwijck BouwIQ. De shirts zijn door sponsor Pieter-Jan Camps, zelf ook
competitiespeler bij De Noabere, overhandigd aan de spelers. De Merwijck BouwIQ houdt zich bezig met
bouwmanagement voor particulieren en ondernemers volgens ‘Het Nieuwe Bouwen’.
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Kerkklokken luiden bij afscheid Lottums Rozenmeisje

Poolse Jozefa (Malgosia)
Wyka is weer thuis

praedé

Sweet 16

geeft jou ideeën

Afgelopen vrijdag heeft Grubbenvorst afscheid genomen van Jozefa Wyka, beter bekend als het Rozenmeisje.
Malgosia, zoals ze zelf liever genoemd werd, werd op 4 juni 1996 dood aangetroffen in een bosrand aan een
onverharde zijweg van de Horsterdijk in Lottum.

*Gratis vette
knipbeurt en
coole styling
als je 16 wordt!
Praedé kappers | Lambertusplein 7 | Horst
077 398 46 73 | www.praede.com
* Kijk op www.praede.com voor de actievoorwaarden

Malgosia was 19 jaar oud toen ze
werd vermoord. Niemand wist wie
ze was en waar ze vandaan kwam.
In het onderzoek dat volgde, sprak
men over het Rozenmeisje omdat ze
in Rozendorp Lottum was gevonden.
Malgosia werd op een openbaar gedeelte van het Grubbenvorster kerkhof
begraven en het bleef lange tijd stil
rondom de onbekende jonge vrouw.
Nu veertien jaar later is het mysterie
wie ze was en waar ze vandaan kwam
opgelost. Afgelopen vrijdag werd
Malgosia opgegraven en overgedragen
aan een Poolse begrafenisondernemer die het Rozenmeisje naar haar
laatste rustplaats in het Poolse Witnica
begeleidde, waar zij een dag later werd
herbegraven.

TROS Vermist bracht
opheldering
Afgelopen vrijdagochtend was het
koud en nevelig waardoor het kerkhof
van Grubbenvorst een naargeestige
aanblik vertoonde. Bij het zien van politiemensen, uitvaartbegeleiders in lange
zwarte jassen en de geplaatste zwarte
schermen, wordt dat gevoel alleen
maar versterkt. De HALLO-verslaggever
zoekt oud-burgemeester Joke Kersten
van de toenmalige gemeente
Grubbenvorst op. Zij was het die zei:
“Niemand in Lottum en Grubbenvorst

wordt alleen naar z’n laatste rustplaats
gebracht.” Joke Kersten en Peer Rovers,
de rechercheur die het eerste onderzoek deed bij het lichaam van Malgosia,
konden lange tijd geen rust vinden
vanwege de gedachte dat iemand haar
toch moest missen. Joke Kersten: “Peer
heeft bijzonder goed werk verricht
en ook de vasthoudendheid van het
TROS-team van het programma Vermist
heeft flink bijgedragen. Uiteindelijk
leidde dit tot het bekend worden van
de naam Jozefa Wyka en daarmee
kreeg het Rozenmeisje een naam. Nu
mag Malgosia terug naar haar familie in
Polen”, zegt de oud-burgemeester van
Grubbenvorst.
Intussen bevinden zich steeds
meer journalisten en cameramannen
op het kerkhof. Even later is het dan
zover en wordt Malgosia overgedragen
aan de Poolse begrafenisondernemer.
Het ontzielde lichaam is enkele uren
eerder opgegraven en in een nieuwe,
sneeuwwitte kist gelegd. Het is even
na twaalven wanneer de klokken
luiden en Malgosia aan haar laatste reis
begint. Rode rozen op de kist kleuren
de sombere dag.
Joke Kersten neemt het woord
en is zichtbaar ontroerd. “Ik mag nu
afscheid nemen van de jonge vrouw
die veertien jaar lang op ons kerkhof
een rustplek gehad heeft. Ik hoop dat
de laatste rit van Malgosia een goede

I.v.m. carnaval zijn wij gesloten vanaf
vrijdag 4 maart t/m maandag 14 maart
Wij wensen iedereen een fijne carnaval toe!

www.licofashion.nl

Pastoor Vullinghsstraat 21 5975 AP Sevenum
Tel. 077-4670520

rit zal zijn”, zegt ze onder geklik van
tientallen fotocamera’s. Even later
overhandigt Kersten een roos uit het
boeket aan Engelien Verbruggen, wiens
man Sjaak naast Malgosia begraven
lag. Engelien bekommerde zich om het
graf van de Poolse omdat ze regelmatig
bij haar Sjaak op bezoek ging. Ook mee
naar Polen gaan drie potten met daarin
de roos New Community, de gemeenteroos uit Lottum. Even later rijdt de
Poolse begrafenisondernemer weg.
Malgosia gaat naar haar laatste rustplaats, iets meer dan 1.200 kilometer
van Grubbenvorst.
Een dag later lijkt Joke Kersten
opgelucht. “Ja, dat ben ik ook in zekere
zin. Ik ben vrijdagochtend al heel vroeg
naar het kerkhof gegaan en ben daar
gebleven tot ze naar huis kon. Ik heb
het als een heel emotioneel moment
beleefd. Ik vond het fijn dat Engelien
Verbruggen er ook was want zij hield
het graf van Malgosia bij”, aldus
Kersten. Ze geeft aan dat ze verder
geen contact meer zal onderhouden
met de familie van Malgosia. “Het
contact verliep sowieso al via een tolk
van TROS Vermist en zelf spreek ik
geen Pools. Ik blijf op afstand wel het
proces in Keulen volgen van Malgosia’s
verdachten”, zegt ze.
De herbegrafenis van Jozefa
Wyka werd mogelijk gemaakt door
de gemeente Horst aan de Maas,
de firma Candido en begrafenisondernemer Theo Arts. Het Nationaal
Forensisch Instituut deed de opgraving
en de politie regelde het transport. De burgemeester van Gorzow,
vlakbij Witnica, de geboorteplaats
van Malgosia, sprong financieel bij.
Afgelopen zaterdagmiddag werd het
Rozenmeisje in haar geboorteplaats,
herbegraven in aanwezigheid van haar
familie. Wat als blijvende herinnering
blijft aan Malgosia, is een gedenkteken en een wit houten kruis aan de
muur van het kerkhof in Grubbenvorst:
‘Rozenmeisje Lottum, Malgosia Wyka,
rustte in Grubbenvorst van 4-6-1996
tot 25-2-2011.’

JAWEL, WE HEBBEN ZE NOG STEEDS:

OUR FAMOUS SPARE-RIBS:

LONGHORN
FINEST RIBS

Overheerlijke gemarineerde spare-ribs
portie circa 375 gram
€

9,25

ramen
wassen
Beemdweg 11, 5962 AT Horst
Tel. (077) 398 55 54
kleusschoon@hetnet.nl

Ook voor
mollen
bestrijding
Berry van Bergen - Horst
Tel. 06-34 86 38 50
info@exitpestcontrol.nl
www.exitpestcontrol.nl
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donderdag vrijdag zaterdag
maandag dinsdag
★ 5 witte bollen
voor

★ frikandelsnack
voor

★ dreumelvlaai
voor

e 1,11
e 1,11

e 11,11

Horst-centrum bedolven
onder winterpeen
Vorige week werd het centrum van Horst in de nacht van donderdag op vrijdag voorzien van winterpeen.
De oranje groente lag verspreid door Horst bij opritten en voordeuren. Aanvankelijk was niet duidelijk wie verantwoordelijk was voor de winterpeenactie. Al vrij snel bleek Jong Nederland Horst hierachter te zitten. De vereniging
organiseert dit jaar de boerenbruiloft en wilde aandacht voor het evenement. Dit is Jong Nederland Horst gelukt al
was de gemeente niet echt blij met het winterpeenoffensief.

wij wensen iedereen
fijne carnavalsdagen

Acu-Balance

Acupunctuur, Homeopathie, APS-pijntherapie
Hooikoorts (ook preventief), Stress, RSI,
Vermoeidheid, Hoofdpijn/Migraine, Ischias
Ook bij: Stoppen met Roken en Afvallen
Rob Coumans

HORST: Schoolstraat 59
ARCEN: Roobeekweg 2
ROERMOND: Putkamp 4 (Herten)

Bart Joosten, secretaris bij Jong
Nederland Horst, is enerzijds blij met
alle aandacht maar vindt het jammer
dat de winterpeenactie tot overlast
leidde. “Dat was zeker niet onze bedoeling, het was als ludieke actie bedoeld
maar niet iedereen zag dat zo. We
hadden onze actie vooraf bij de politie
gemeld en waren ook bereid geweest
de veroorzaakte rommel op te ruimen
maar gemeentewerken was ons voor”,
zegt Joosten. Vorige week vrijdagmiddag is er een gesprek geweest tussen
wethouder Selen en de vereniging.
Afgesproken werd dat Jong Nederland
Horst vrijwilligers levert tijdens de
landelijke opschoondag op zaterdag 12
maart.

De winterpeenactie was goed
georganiseerd. Jong Nederland kreeg
de beschikking over 5.000 kilogram
winterpeen van de firma Baetsen uit
Grubbenvorst. Met 32 man sterk en
over acht aanhangwagens verdeeld,
werd de winterpeenactie in het holst
van de nacht uitgevoerd. Tussen 03.00
en 04.30 uur van donderdag op vrijdag
kreeg iedereen die ook maar iets met
carnaval te maken had een ‘haffel’
peen bij de voordeur of oprit afgeleverd. “De ene wat meer dan de andere
maar voldoende om menig maal ‘wortelstamppot’ van te maken. De winterpenen zijn niet van superkwaliteit maar
zijn prima geschikt voor consumptie”,
zegt Joosten.

Inmiddels is Horst verlost van de
wortels en zijn opritten en openbare
plaatsen weer winterpeenvrij. Dat de
organisatie van de boerenbruiloft op
dinsdag 8 maart in De Mèrthal nog
uitleg verschuldigd is mag duidelijk zijn.
Wat en hoe de link met de winterpeenactie wordt gelegd wilde Joosten niet
kwijt. “Dan moeten de mensen maar
komen kijken. Ze zien en horen dan
vanzelf de reden van onze winterpeenactie”, zegt Joosten. Menig Horsternaar
is benieuwd wie in 2012 de boerenbruiloft mag organiseren. “Misschien is
het wel iets voor de visclub, staat het
volgend jaar misschien een pot haring
voor onze deur”, aldus een opmerking
van een voorbijkomende Horstenaar.

Tel: 077- 374 4305
www.acu-balance.nl
acu_balance@hotmail.com

Lid NVA. Consulten worden ook in 2011 vergoed door nagenoeg alle verzekeraars!

Onderhoud
lease-auto?

R:
EERD DOO

IC

GECERTIF

St. Jansstraat 32, 5964 AD Horst Tel. (077) 398 37 00
www.autobedrijvenmaashorst.nl

Weerman op bezoek in
basisschool Sevenum
Groep 1 en 2 van basisschool De Horizon in Sevenum kregen vorige week vrijdag bezoek van lokale
weerman Lei Spreeuwenberg. De kinderen hadden in de voorgaande weken het thema ’t weer behandeld. Het
leek de juffen wel aardig wanneer een ‘echte weerman’ iets over het weer zou komen vertellen. De kinderen
konden vragen stellen waarbij ze aan de hand van foto’s en meetapparatuur uitleg kregen. Alles op een manier
die begrijpelijk was voor de ‘Horizonners’. Of er potentiële weermannen of -vrouwen tussen de kleuters zaten
kon Spreeuwenberg nog niet zeggen. Volgens de juffen luisterden de kinderen met grote aandacht waarbij
vooral donder en bliksem hun speciale aandacht hadden. Zowel de kinderen als ook de juffen vroegen aan het
eind van bijeenkomst om droog en zonnig weer tijdens de carnaval en dat lijkt te gaan lukken.
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Meeloopstage
bij de boswachter
De 11-jarige Bjorn Alard uit Horst mocht onlangs een middag meelopen
met een boswachter van Staatsbosbeheer. De basisschoolleerling staat voor
een belangrijke keuze in zijn leven. Volgend schooljaar gaat hij naar het
voortgezet onderwijs en daarvoor moet hij nu kiezen of het vmbo-t op het
Citaverde College wordt of havo op het Dendron College.
Buiten de schooluren is Bjorn veel
in de natuur te vinden, vooral vogels
interesseren hem. Moeiteloos schudt hij
vogelnamen uit zijn mouw waar menig
Horstenaar nog nooit van gehoord heeft.
Al drie jaar roept hij dat hij boswachter
wil worden. Om erachter te komen
welke opleiding hij wil gaan volgen,
heeft hij Staatsbosbeheer gevraagd om
een middag met boswachter Ralf van
Bree te mogen meelopen. Ralf van Bree:
“Ik adviseer je dat als je het aankunt te

Spektakel 2011
op Dendron College
Op 28 februari en 1, 2 , 3 en 4 maart vindt op het Dendron College het jaarlijkse Spektakel plaats. Een kleine
2.000 man is dan getuige van een bonte voorstelling van cabaret, zang en dans, geheel verzorgd door leerlingen
en personeel van het Dendron College.

kiezen voor havo. Hoe hoger je vooropleiding hoe meer kanten je daarna
op kunt. Na de havo kun je altijd nog
besluiten voor een praktische, groene
mbo-opleiding”. De boswachtersfunctie is de laatste tien jaar dan ook erg
veranderd. De boswachter van nu is een
soort duizendpoot die van veel zaken
verstand moet hebben, waaronder voorlichting, recreatie, surveillance, jacht,
educatie, begeleiden van vrijwilligers en
natuur- en bosbeheer.

Tussen september en half januari
is er door zo’n 250 leerlingen flink
geoefend om een goede indruk te maken bij de audities. De organisatoren
hadden dan ook een zware dobber aan
het selecteren van de beste artiesten

Gratis dakinspectie
platte daken
i.v.m. strenge winterperiode

Tel. 077-3663084

Mobiel 06-38646761

7 EN 8 MAART GESLOTEN

Gezocht: basgitarist

...die geïnteresseerd is in een
leuke bijbaan? Die vanuit zijn
eigen huis zou willen werken?
Die zijn eigen uren zou willen
werken? Die wil verdienen wat
hij waard is?

Voor onze band BizzyBizzy zoeken wij een goed
gemotiveerde BASGITARIST die er van houdt om op
een gezellige en ontspannen manier samen met ons
muziek te maken. Ons repertoire bestaat uit populaire muziek
uit de afgelopen decennia met natuurlijk ook jouw inbreng.

www.werkvanhuis.nl
code 001

WARSTEINER EN BRAND 24 X 30cl € 10,95

Zeer gerenommeerde wijnen voor een speciale prijs.

WEIJS
DRANKENHANDEL

Rood: Het fruit van de Cabernet Sauvignon ‘spat’ het glas uit. In de complexe maar
elegante smaak, vullen cassis, kruiden en tannines elkaar perfect
:
aan. De afdronk doet verlangen naar een volgend glas.
Actieprijs
r ﬂes
e
p
Wit: Chardonnay, aangenaam droog van smaak en
€ 7,99 37,99
voorzien van een licht exotische toets.
sprijs €

Herstraat 58, 5961 GK Horst • Tel. 077-398 14 63 • info@slijterijweijs.nl • www.slijterijweijs.nl

te bewonderen zijn. Het resultaat is
een mooi, gevarieerd programma met
allerlei dansen, adembenemende zang
en muziek, en leuke toneelstukken.
Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl/foto

Kent u iemand...

Wijnhuis van de maand: Las Huertas uit Chili
S L I J T E R I J

uit al het talent dat Dendron rijk is.
Ook achter de schermen wordt
hard gewerkt. Een dertigtal leerlingen zorgt ervoor dat alle deelnemers
gegrimeerd worden en dat er bij de
verschillende acts mooie decorstukken

De repetitie is op donderdagavond in Sevenum. Geprikkeld?
Bel of mail dan voor meer info. Zie ook onze website voor
een impressie van enkele optredens.

info@bizzybizzy.nl

www.bizzybizzy.nl

Tel: 06 288 32 304, Wiel Drissen
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Mama België in Horst

Vakgarage Gommans & de Wit
Gezellenbaan 8 | 5813 EA Ysselsteyn (L)
T 0478-541945 | E info@gommansendewit.nl
www.gommansendewit.nl

Op 15 maart komt mama België, de Belgische ontwikkelingswerkster
Marie Jeanne Colson weer naar Horst om haar Nederlandse sponsoren en
vrienden en bekenden weer te ontmoeten. Tevens is zij aanwezig bij het
planten van de boomcirkel op 14 maart op het Floriadeterrein onder het
motto: ‘Plant bomen en laat de aarde leven’.

In maart 25%

Horsterweg 23
5811 AA Castenray
06-27651709
www.trimsalonuniek.nl

verhuIzIngskortIng

iteit!
mp lete

(m.u.v. brocante en meubels)

www.swartwit.info
swartwit@home.nl

Laat uw weiland

Heeft u overdag
weinig tijd?
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Het bezoek van mama België aan
Mama België en haar partnerHorst zal gecombineerd worden met een
organisatie Stichting Nativitas uit Horst
zijn inmiddels goede bekenden in de re- bezoek aan het Floriadeterrein in het
L)
kader van de Mondiale Boomfeestdag,
gio Noord-Limburg. Mama België werkt
dewit.nl
al 35 jaar op het afgelegen eiland Flores een initiatief van de Stichting
in Indonesië, waar ze in zes kindertehui- Wereldpaviljoen. Mama België en haar
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Bronzen Wijsneus

Voordracht kandidaten nog mogelijk
Op woensdag 9 maart sluit de termijn voor het voordragen van
kandidaten voor de Bronzen Wijsneus. Dit ereteken wordt uitgereikt aan
mensen die zich opvallend of in stilte hebben ingezet voor het welbevinden van kinderen en/of jeugdigen in de gemeente Horst aan de Maas.
Beargumenteerde voordrachten
kunnen worden doorgegeven per mail
via info@peelkabouters.nl of per post
naar Bosstraat 43, 5963 NX Hegelsom.

Alaaf! Vastenaovend same!
Weej winse ow vul plezeer.

nk. Een bank met ideeën.

Alaaf! Vastenaovend same!
Weej winse ow vul plezeer.

Rabobank. Een bank met ideeën.

Rabobank. Een bank met ideeën.

www.rabobank.nl/maashorst of bel
(077) 397 92 22

abobank.nl/maashorst of bel
97 92 22

www.rabobank.nl/maashorst of bel
(077) 397 92 22

Het bronzen beeldje is tentoongesteld
in de etalage van juwelier Schrijen in
Horst. Voor meer informatie kijk op
www.peelkabouters.nl

Goede doelenweek
Alaaf! Vastenaovend same!
inwinseLottum
Weej
ow vul plezeer.
In Lottum wordt in de week van 14
tot enEen
met
19met
maart
een
Rabobank.
bank
ideeën.
gezamenlijke collecte gehouden. Hierbij wordt voor elf verschillende
doelen gecollecteerd.
In de week na carnaval valt
bij alle inwoners van Lottum een
envelop in de brievenbus. Hierin zit
een invullijst met de deelnemende
fondsen en een brief. In de col-

lecteweek komen de collectanten
de envelop met uw gift en invullijst ophalen. Stichting Collecteplan
Lottum dankt iedereen alvast voor de
medewerking.
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Ontbijtsessies
MKB-Limburg afdeling
Horst aan de Maas

Starters in de regio
Groen Plus
Bedrijf
Groen plus
Eigenaar Dave Linssen
Adres
Leopold
Haffmansstraat 74
Plaats
Horst
Telefoon 06 46 01 74 70
E-mail
info@groen-plus.nl
Website www.groen-plus.nl
Sector
Hovenier
Start
1 januari 2011

Op donderdagochtend 24 februari heeft MKB-Limburg afdeling Horst aan de Maas haar jaarlijkse algemene
ledenvergadering gecombineerd met een gezamenlijke ontbijtbijeenkomst. Tijdens de vergadering vond een
bestuursverkiezing plaats.

Onderscheidend vermogen
Een mooie tuin begint met
een goed ontwerp. Dat is de
basis van een mooie en functionele tuin. Dit is voor iedereen
anders, de wensen en eisen van
Activiteiten
een tuin zijn altijd anders. De
Advies, ontwerp, aanleg en
onderhoud van tuinen. Dit zijn de ligging, het perceel en de
activiteiten waar de mensen van omgeving zijn allemaal aspecten
die invloed hebben op een goed
Groen plus zich dagelijks mee
bezighouden en goed in zijn. Het ontwerp.
Tuinen aanleggen en onderbedrijf is werkzaam in de
houden is een vak apart, er
particulierensector maar ook
komen veel aspecten en speciavoor bedrijfstuinen kunnen
lismen bij kijken. Deze zaken kan
klanten bij Groen plus terecht.
men allemaal onder één dak
Voor een goed advies over een
brengen bij Groen plus. Bij de
tuin of projectbegeleiding is het
aanleg van een tuin is het van
belangrijk dat opdrachtgever en
groot belang dat de juiste
hovenier duidelijk naar elkaar
zijn voor een goed eindresultaat. materialen op de juiste manier
worden verwerkt. Vakkundigheid
Groen plus ontwerpt zelf de
tuinen en verzorgt ook de aanleg en precisie zijn hiervoor vereist.
Door de korte lijnen binnen het
hiervan, dit alles met één
bedrijf kan deze kwaliteit
aanspreekpunt. Dit houdt het
persoonlijk en overzichtelijk voor worden gewaarborgd.
Bij tuinonderhoud komt veel
de klant. Voor onderhoud en
kennis en kunde van pas over
renovatie van de tuin kan men
planten, bomen en gazon.
ook altijd bij Groen plus terecht.
Onderhoud van de tuin is van
groot belang om te zorgen dat de
Doelgroep
tuin ook zo mooi blijft of nog
Particulieren en bedrijfstuimooier wordt zoals deze ooit is
nen in het midden- en hoogsegontworpen.
ment

Het huidige bestuur met de nieuwe voorzitter en bestuurslid
Voorzitter Hilda Cuypers is eind
2010 benoemd in het hoofdbestuur
van MKB-Limburg en kon daarom geen
voorzitter meer blijven. Door de aanwezige leden is Marlies Janssen uit Meerlo
gekozen als nieuwe voorzitter van de
afdeling Horst aan de Maas. Bestuurslid
Ceciel Aerts heeft haar bestuursperiode

afgesloten en zij wordt opgevolgd door
Jos Loock. In 2011 zal het MKB-Limburg
vaker ontbijtsessies met thema’s organiseren voor haar leden. De volgende
bijeenkomst vindt plaats op maandag
9 mei en zal gaan over veranderingen
in consumentengedrag en gevolgen
daarvan voor het MKB. Na de zomer

Een mooie tuin
begint met
een goed ontwerp

wordt aandacht besteed aan sociale
media en hoe het MKB deze effectief
kan inzetten. Een ander thema zal zijn
wat ontgroening en vergrijzing betekent voor de ondernemers in het MKB.
Voor meer informatie kijk op www.
mkblimburg.nl of stuur een mail naar
mkblimburghorstaandemaas@home.nl

Verhuur en transport van containers van 5 tot 38 m3 voor
Steenpuin • Bouw- en sloopafval • Bedrijfsafval
Levering van zand en grind
Nationale en internationale transporten
Van der Sterren Transport & Containerverhuur Bremweg 4a, 5961 NE Horst, 077-398 15 69
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Geniet, maar drink met mate Alcohol onder de 16, natuurlijk niet
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GEPLUKT

Zondagmiddag half twee. Een vader loopt met zijn dochtertje naar de
voordeur van zijn huis. Mag ik een paar minuutjes van uw tijd? Deze week
in ‘Geplukt’ Mark van de Pas uit Melderslo.

Jocko Kiernan

In een doodgewone wijk in Horst ontmoet onze HALLO-reporter Jocko
Kiernan, een Schot van origine. Al vrij snel gaat het gesprek over voetbal en
even later schuif ik aan bij Kiernan om de Geplukte van deze week vast te
leggen.

Koken met
Esli Vencent &
Pawel Skladnik
Elke week stellen chefkok
Pawel Skladnik en souschefkok
Esli Vencent van het Parkhotel
een recept samen met goede en
eerlijke producten die onder
andere uit de eigen regio
komen. Hiermee maakt u de
heerlijkste gerechten die het
beste van de ingrediënten naar
boven halen.

Celtic-fan
in hart en ziel
Jocko woont graag in Horst en kan
het prima vinden met alle buurtgenoten. Vooral de vriendelijkheid van de
buurtgenoten spreekt hem aan, net als
de jaarlijkse buurtbarbecue. Op mijn
vraag hoe hij zijn vriendin Buddy heeft
leren kennen zegt hij: “We hebben
elkaar 4,5 jaar geleden ontmoet in de
Irish bar O’Sheas in Eindhoven, waar
ik vroeger heb gewerkt. Buddy is een

Op de huid
gebakken

kabeljauw
filet
met rode biet
mousseline
Benodigdheden:
4 stuks kabeljauwfilet
met vel à 160 gram
2 deciliter olijfolie
25 gram roomboter
4 stuks rode biet
50 gram suiker
2 deciliter witte wijnazijn
peper
zout
Bereiding:
• Kook de rode bieten met schil in
water en een snufje zout totdat ze
helemaal gaar zijn;
• giet de bieten af en laat ze een
klein beetje afkoelen;
• pel nu de schil er voorzichtig af;
• doe de bieten in een blender en
pureer ze helemaal fijn tot een
glad zalfje;
• maak de rode bieten mousseline
op smaak met witte wijnazijn,
peper en zout;
• zet een pan op een groot vuur en
laat de olie er in heet worden;
• bak dan de kabeljauw op de huid
mooi krokant, en heel even aan
de andere kant;
• maak het bord op naar eigen
creativiteit.

maandag en dinsdag altijd vrij. “De
dinsdag is een dag waarop ik er voor
Jimmy Liam ben. Meer mijn vaderdag”,
lacht hij. In zijn vrije tijd speelt de rossige Schot graag golf in Veldhoven waar
hij lid is van de golfclub. Regelmatig
met een hengel langs de waterkant
een vis proberen te verschalken is iets
wat hij ook graag doet. En Jocko is
een groot voetbalfan van het Schotse
Celtic. Om conditioneel topfit te blijven
is hij regelmatig te vinden bij Wellness
Centre Anco in Horst. “Ook kook ik
graag en steek daar veel tijd en energie
in”, voegt hij er aan toe. Over zijn hobby’s zegt hij: “Ik golf samen met mijn
vader en de vader van mijn vriendin
en af en toe met vrienden. Vissen doe
ik voor mijn rust, soms gaat onze hond
Molli mee, een 13 jaar oude Engelse
Staffordshire bullterriër. Ik ga vier à vijf
keer per jaar naar Schotland waar mijn
ouders wonen en omgekeerd komen
mijn ouders regelmatig naar Horst.
Wanneer ik in Schotland ben, bezoek
ik regelmatig een wedstrijd van Celtic,
samen met mijn moeder en een tante”,
aldus de voetballiefhebber.

Jocko Kiernan is 33 jaar oud en
woont samen met de Swolgense
Buddy Pouwels (28). Het stel heeft
een zoontje van zes maanden oud:
Jimmy Liam. Kiernan woont sinds 1998
in Nederland maar is geboren in het
Schotse dorpje Stoneyburn. Hij kwam
eind jaren negentig naar Nederland
om met een vriend een rondreis door
Europa te maken. Hij begon zijn avontuur in Nederland en vond het hier zo
leuk dat hij is gebleven. “Ik heb ongeveer negen jaar in Nijmegen gewoond
en nu ben ik een trotse Limburger. Al

is het Limburgs wel heel anders dan
het Nederlands. Soms heb ik best wel
moeite met het dialect. Het lijkt soms
op zingen, zeker wanneer ik zeg: ‘Ik
kom oet Hooooors’”, aldus de Schotse
Horsternaar die inmiddels drie jaar in
Horst woont.

In Nederland blijven
hangen
Jocko is slager van beroep en
werkt bij een slachthuis in Someren.
Hij maakt lange dagen maar heeft op

PUZZEL

Sudoku
4
8

1

2
6

8

6

1

3

9

6
4

2

9

8

1
4

7
4

6
7

Zijn favoriete tv programma’s zijn:
Studio Sport, Voetbal International en Ik
hou van Holland. De Horster Schot kijkt
zeker niet naar vrouwenprogramma’s
zoals Gooise vrouwen, Desperate
Housewives en Grey’s Anatomy. “En
laat dat nou net de programma’s zijn
die Buddy wel graag ziet”, zucht de
jonge vader.
Kiernan wandelt graag met z’n
gezinnetje in de Kasteelse Bossen en
maakt regelmatig de oversteek over de
Maas naar Arcen voor een lekker ijsje.
Hij weet dat het niet kan, maar hij zou
graag zien dat zijn familie en vrienden uit Schotland ook in Horst komen
wonen. Verder heeft hij een hekel aan
onvriendelijke mensen en men mag
hem ’s nachts wakker maken voor
een glas Guinness Schotse whisky. De
voetballer Henrik Larsson is zijn idool
en die zou hij weleens willen ontmoeten. Op de vraag wie volgens hem een
bloemetje verdient zegt Jocko: “Mijn
vriendin Buddy, omdat ik zoveel van
haar hou en trots ben dat zij de moeder
van ons kind is.” Het interview zit erop.
De dag eindigt met voetbal: Celtic heeft
met 2-0 van Motherwell veloren. “Maar
we staan nog altijd bovenaan”, besluit
Jocko het gesprek.

RIX LIMERICK
HALLO van afgelopen week: Communiceren met uw huisdier

Os hundje hult ni ván gesnater,
As geej rôpt da keumt ie wát later.
Want ‘foei’ en ‘kom hier’,
Interesseert um gen zier,
Ván commanderen kriegt heej enne kater.

In the picture deze week:

volkoren- of
meergranenbrood

400 gram

Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaandemaas.nl/oplossing
of volgende week
in de HALLO.

4

5
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Veel plannen en
organiseren

alle soorten

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en
kolommen en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.

7

lieve meid en goede moeder voor ons
zoontje. Zij werkt bij een jeugdzorginstelling in Eindhoven. We zijn eigenlijk
best wel een druk gezinnetje en moeten veel plannen en organiseren. Maar
als we samen vrij hebben, kunnen we
daar echt van genieten.”

3

Oplossing vorige week:
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Wegens Carnaval zijn wij maandag t/m donderdag gesloten.
Wij wensen iedereen ‘n gezellige Vastelaovend.

Gemeentepagina
van Horst aan
de Maas
3 maart 2011
Inlichtingen: 077 - 477 97 77

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Welk afval wordt de komende tijd opgehaald?
Vrijdag 4 maart
• Inzameling restafval America, Griendtsveen
• Inzameling oud papier Grubbenvorst (11.0018.00 uur)
Zaterdag 5 maart
• Inzameling restafval Hegelsom, Horst
(Kapellerhof) i.v.m. Carnaval
• Inzameling oud papier Broekhuizen,
Broekhuizenvorst, Grubbenvorst (09.00-12.00
uur)
• KGA gemeentewerken 10.00-14.00 uur
(alleen voormalige gemeente Horst aan de
Maas)
• Tuinafval gemeentewerken 12.00-16.00 uur
(alleen voormalige gemeente Horst aan de
Maas)
Maandag 7 maart Carnaval: geen inzameling
Dinsdag 8 maart Carnaval: geen inzameling

Woensdag 9 maart
• Inzameling restafval Horst-West, Meerlo,
Swolgen, Tienray
• Inzameling gft-afval Evertsoord. Kronenberg,
Sevenum
Donderdag 10 maart
• Inzameling restafval Horst-Oost
Vrijdag 11 maart
• Inzameling restafval Horst-Noord
Zaterdag 12 maart
• Inzameling omgeving Horst (In de Riet),
Meterik i.v.m. Carnaval
• Inzameling oud papier Evertsoord,
Griendtsveen, Hegelsom, Kronenberg,
Melderslo
• Inzameling oude metalen Melderslo
• Tuinafval gemeentewerken 12.00-16.00 uur
(alleen voormalige gemeente Horst aan de
Maas)

Gemeentehuis gesloten tijdens Carnaval
I.v.m. Carnaval zijn het gemeentehuis en afd. gemeentewerken gesloten op maandag 7 maart en
dinsdag 8 maart 2011.
Burgerlijke stand is beide dagen tussen 8.30 en 9.30 uur bereikbaar onder tel.nr. 06 - 53 35 59 73,
uitsluitend voor het maken van afspraken voor het doen van geboorte- en/of overlijdensaangiften.
Voor dringende zaken ten aanzien van de afdeling gemeentewerken kunt u contact opnemen met
storingsnummer 06 – 23 49 82 49.

Straatnaamgeving

Gemeente Horst aan de Maas onderneemt
actie tegen vorstschade wegen

Openingstijden tijdens Carnaval

Door de vorst hebben de wegen in Horst aan de Maas behoorlijk wat schade opgelopen. Gaten
en scheuren in de weg of in het fietspad zorgen in sommige gevallen voor gevaarlijke situaties
voor de weggebruikers.

Zondag 6 t/m dinsdag 8 maart
gesloten i.v.m. Carnaval

Reparaties
Spoedreparaties worden alléén uitgevoerd bij
zeer ernstige schades aan asfaltverharding
waarbij de weggebruikers groot gevaar lopen,
door reparatie-asfalt aan te brengen. Dit is een
tijdelijke oplossing, om de situatie veilig te maken. De definitieve reparaties en overige kleine
schades vinden op een later tijdstip plaats,
gelijktijdig met het jaarlijks groot onderhoud
(gepland juni/juli).
Tijdens de reparatiewerkzaamheden probeert de
gemeente de hinder voor de weggebruiker zo-

veel mogelijk te beperken. Maar er kan overlast
ontstaan, hiervoor vraagt de gemeente begrip.
Inspecties
De gemeente heeft inspectieronden ingelast om
de schade aan de wegen en fietspaden in kaart
te brengen.
Schade melden
Inwoners van Horst aan de Maas kunnen alléén
ernstige schade aan wegen melden, die een
direct gevaar opleveren voor de weggebruikers,
melden via het team integraal beheer openbare
ruimte (gemeentewerken) tel: 077-477 95 10.

Aanwijzing trouwlocatie als
huis der gemeente
Het college van burgemeester en wethouders heeft op 22 februari 2010 besloten om de volgende locatie aan te wijzen als reguliere trouwlocatie.
Landgoed Kortenbos (Kortenbos Mental Balance Center), Kortenbos 9a, 5864 CW Meerlo.
Deze locatie kan daarmee gebruikt worden als
locatie voor het voltrekken van huwelijken en
geregistreerde partnerschappen.
Voor meer informatie over deze locaties en hun
mogelijkheden kan contact worden opgenomen
met de afdeling Burgerzaken via telefoonnummer (077) 477 97 77.
Degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit
is betrokken kan ingevolge de Algemene wet
bestuursrecht daartegen bij Burgemeester
en Wethouders van Horst aan de Maas een
bezwaarschrift indienen, binnen zes weken na
de dag van deze bekendmaking. Een bezwaar-

schrift schorst de werking van het besluit niet.
De indiener van een bezwaarschrift kan tevens
de voorzieningenrechter bij de Rechtbank
Roermond (sector bestuursrecht, Postbus 950,
6040 AZ Roermond) verzoeken een voorlopige
voorziening te treffen indien onverwijlde spoed,
gelet op de betrokken belangen, dat vereist.
Aan het indienen van een dergelijk verzoek zijn
kosten verbonden.
Horst, 3 maart 2011.
College van burgemeester en wethouders,
ir. C.H.C. van Rooij, burgemeester.
mr. drs. A.P.M. ter Voert, secretaris.

Balgooien 2011
Het afgelopen jaar is de bruidsparen bij hun
aangifte op het gemeentehuis gevraagd
of men wil deelnemen aan het traditionele
balgooien op de eerste zondag na carnaval.
Aangezien in de kerkdorpen de organisatie
van het balgooien door plaatselijke verenigingen georganiseerd wordt, volgt hier de lijst

van pasgehuwden die deelnemen aan het
balgooien in Horst:
•
•
•
•

Familie Driessen – van Vliet, Schoolstraat 53.
Familie van Rens – Raassens, Rietbos 58.
Familie Schouten – Hendrix, Clapvaeren 9.
Familie Nabben – Keysers, Vondersestraat 43.

Zaterdag 5 maart
14.00-18.00

Beide baden

Woensdag 9 maart
10.00-18.00

Beide baden

Donderdag 10 maart
10.00-18.00

Beide baden

Vrijdag 11 maart
10.00-18.00

Beide baden

Zaterdag 12 maart
11.00-18.00

Beide baden
(het wedstrijdbad
vanaf 11:45 uur)
Beide baden

Zondag 13 maart
11.00-15.00

Iedereen fantastische carnavalsdagen
toegewenst.
Voor verdere informatie tel: 077 477 97 25.

Besluit straatnaamgeving in Hegelsom
Burgemeester en wethouders maken bekend
dat zij op 22 februari 2011 hebben besloten aan
de nieuwe aan te leggen weg in het plangebied
aan de Kamplaan de naam Veldlaan toe te
kennen.
Besluit straatnaamgeving in Sevenum
Burgemeester en wethouders maken bekend
dat zij op 22 februari 2011 hebben besloten aan
de straat tussen Pastoor Vullinghsplein en de
Steinhagenstraat de naam Kempsstraat toe te
kennen.
Het besluit en de daarop betrekking hebbende
stukken liggen vanaf 23 februari 2011 ter inzage
in de informatiehoek van het gemeentehuis.
In gevolge de Algemene Wet Bestuursrecht kan
tegen dit besluit door iedere belanghebbende
binnen 6 weken na de dag waarop het is bekend gemaakt een bezwaarschrift worden ingediend. Het bezwaarschrift moet, gemotiveerd en
ondertekend, worden ingediend bij het college
van burgemeester en wethouders. Indien een
bezwaarschrift is ingediend kan een voorlopige
voorziening worden gevraagd bij de president
van de arrondissementsrechtbank, sector
Bestuursrecht te Roermond, Postbus 950, 6040
AZ. Aan het indienen van een dergelijk verzoek
zijn kosten verbonden.
College van burgemeester en wethouders,
ir. C.H.C. van Rooij, burgemeester.
mr. drs. A.P.M. ter Voert, secretaris.

Mag ik even een maatje meten in uw tuin?
Deze vraag kan de komende tijd aan u gesteld
worden als u in de gemeente Horst aan de
Maas woont. In deze en enkele omringende
gemeenten vindt een bijhoudingsronde plaats
voor de Grootschalige Basis Kaart Nederland
(GBKN) door Kempkes Landmeten uit Elst.

In memoriam raadslid Frank Wintels
Het gemeentebestuur van Horst aan de
Maas heeft met grote verslagenheid kennis
genomen van het plotselinge overlijden van
raadslid Frank Wintels uit Sevenum.
Vanaf 2006 was hij
gemeenteraadslid
voor de fractie
Sevenum 2000 in
de voormalige gemeente Sevenum.
In de nieuwe gemeente Horst aan
de Maas was hij
vanaf het begin lid
van de fractie van
Essentie.

Graag wil de Stichting GBKN-Zuid uw medewerking hiervoor vragen. De medewerkers van
het Ingenieursbureau kunnen zich desgewenst
legitimeren.
Eventuele info GBKN-Zuid tel. 0495-453515 of
www.GBKN-Zuid.nl.

Frank vervulde diverse functies bij de brandweer in de gemeenten Sevenum en Horst aan
de Maas en bij de Veiligheidsregio Brandweer
Limburg-Noord. Frank Wintels is 44 jaar
geworden.
Wij gedenken Frank, als een aimabel raadslid,
die zich tot zijn overlijden met veel enthousiasme inzette voor de gemeenschap.
Onze gedachten gaan uit naar familie, vrienden en bekenden van Frank. We wensen hen
veel sterkte toe in deze moeilijke tijd en kracht
om dit verlies te dragen en te verwerken.
Horst aan de Maas, 1 maart 2011
De gemeenteraad van Horst aan de Maas
Burgemeester en wethouders
van Horst aan de Maas

Bekendmakingen
Bouwvergunningen
Aanvraag omgevingsvergunning voor:
• Het oprichten van een opslagloods op het
perceel gelegen aan de Wouterstraat 60 te
America, ingekomen 22 februari 2011.
• Het gebruiken van een loods voor een caravanstalling op het perceel gelegen aan de Drie
Kooienweg 3 te Evertsoord, ingekomen 24
februari 2011.
• Het slopen van een garage en schuurtje op het
perceel gelegen aan de St. Barbarastraat 23 te
Griendtsveen.
• Het oprichten van viaduct over het spoor ten
behoeve van de Greenportlane op her perceel
gelegen aan de Spoorbaan ongenummerd te
Horst, ingekomen 22 februari 2011.
• Het veranderen van de voorgevel op het perceel gelegen aan de Jan van Eechoudstraat 23
te Horst, ingekomen 24 februari 2011.
• Het oprichten van een veiligheidswal en
infiltratiebekken op het perceel gelegen aan
de Kreuzelweg 23 te Horst, ingekomen 25
februari 2011.
• Het oprichten van varkensstallen op het
perceel gelegen aan de Veld Oostenrijk 50 te
Horst, ingekomen 24 februari 2011.
• Het oprichten van een erf afscheiding op de
percelen gelegen aan de Hamweg 11 te Horst
en de Horsterdijk 99D te Lottum, ingekomen
23 februari 2011.
• Het oprichten van een meteorologisch waarneemstation op het perceel gelegen aan de
Gun 11 te Swolgen, ingekomen 24 februari
2011.
• Het veranderen van een carport op het perceel
gelegen aan de Kanakker 39 te Swolgen,
ingekomen 22 februari 2011.
• Het vervangen van een asbest golfplatendak
op het perceel gelegen aan de Legert 5 te
Swolgen, ingekomen 25 februari 2011.
Over de aanvraag kunt u inlichtingen inwinnen
bij afdeling Vergunningen. Naar aanleiding
van deze publicatie kunnen geen (schriftelijke)
bedenkingen of bezwaren worden ingediend
Verleende bouwvergunning met
ontheffing
De burgemeester van Horst aan de Maas maakt
bekend, dat de volgende bouwvergunning is
verleend met toepassing van een ontheffing:
• Het verbouwen van het gemeenschapshuis
en het oprichten van een nieuwe school en
sportgebouw op het perceel gelegen aan
de Meerweg 11 – 13 te Kronenberg met
toepassing van ex artikel 3.23 van de Wet
Ruimtelijke Ordening.
Bovengenoemde vergunning is
verstuurd op 24 februari 2011.
Degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit
is betrokken kan een beroepschrift indienen
binnen zes weken na de dag van verzending van
de betreffende bouwvergunning met ontheffing
bij de Rechtbank Roermond (sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond). Deze
mogelijkheid staat alleen op voor belanghebbenden:
- die zienswijzen hebben ingebracht tegen het
ontwerpbesluit;
- die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs
niet tot het inbrengen van zienswijzen in staat
zijn geweest.
Een beroepschrift schorst de werking van
de bouwvergunning met ontheffing niet. De
indiener van een beroepschrift kan tevens
de voorzieningenrechter bij de Rechtbank
Roermond (sector bestuursrecht, Postbus 950,
6040 AZ Roermond) verzoeken een voorlopige
voorziening te treffen indien onverwijlde spoed,
gelet op de betrokken belangen, dat vereist.
Aan het indienen van een dergelijk verzoek zijn
kosten verbonden.
Verleende omgevingsvergunning met
afwijking
De burgemeester van Horst aan de Maas maakt
bekend, dat de volgende omgevingsvergunning
is verleend:
• Het splitsen van een langgevelboerderij in 2
woningen op het perceel gelegen aan de Vorst
2 te Sevenum met toepassing van artikel 3.6,
lid 1, sub c van de Wet Ruimtelijke Ordening.
Voorgenoemde omgevingsvergunning is
verstuurd op 17 februari 2011.

Bezwaarclausule
Tegen het besluit kan binnen zes weken na bekendmaking, bezwaar worden aangetekend bij
burgemeester en wethouders van de gemeente
Horst aan de Maas, Postbus 6005, 5960 AA te
Horst. De beschikking treedt in werking nadat
de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is verstreken. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit
niet. Hebben u of derde belanghebbenden er
veel belang bij dat dit besluit niet in werking
treedt, dan kan een voorlopige voorziening worden gevraagd, bij de voorzieningenrechter van
de rechtbank Roermond, Postbus 950, 6040 AZ
te Roermond. Wanneer een voorlopige voorziening wordt aangevraagd treedt de beschikking
pas in werking nadat hierover een beslissing is
genomen.
Verleende omgevingsvergunning
De burgemeester van Horst aan de Maas maakt
bekend, dat de volgende omgevingsvergunning
is verleend:
• Het verwijderen van een asbesthoudend
dakbeschot op het perceel gelegen aan de
Kapelstraat 11 te Broekhuizenvorst.
• Het tijdelijk aanleggen van een inrit en een
parkeerplaats op het perceel gelegen aan de
Horsterweg 41 te Grubbenvorst voor een
periode van maximaal 5 jaar.
• Het verwijderen van asbest op het perceel
gelegen aan de Jan van Eechoudstraat 36 te
Horst.
• Het oprichten van een CNG installatie op het
perceel gelegen aan de Stationsstraat 90 te
Horst.
• Het slopen van een garage en een schuur op
het perceel gelegen aan de Lottumseweg 17 te
Melderslo.
• Het aanpassen van de gevel en interne
aanpassing bestaande paardenhouderij op
het perceel gelegen aan de Venloseweg 17 te
Sevenum.
• Het plaatsen van een hekwerk met klimop op
het perceel gelegen aan De Donckstraat 22A te
Sevenum.
• Het oprichten van een woning op het perceel
gelegen aan De Sondert 2 te Sevenum.
• Het verbouwen van een woning op het perceel
gelegen aan de Markt 4 te Sevenum.
Bovengenoemde omgevingsvergunnin
gen zijn verstuurd op 3 maart 2011.
Degene wiens belang rechtstreeks bij een
besluit is betrokken kan ingevolge de Algemene
Wet Bestuursrecht daartegen bij Burgemeester
en Wethouders van Horst een bezwaarschrift
indienen binnen zes weken na de dag van
verzending van de betreffende vergunning.
Een bezwaarschrift schorst de werking van de
vergunning niet. De indiener van een bezwaarschrift kan tevens de voorzieningenrechter bij
de Rechtbank Roermond (sector bestuursrecht,
Postbus 950, 6040 AZ Roermond) verzoeken
een voorlopige voorziening te treffen indien
onverwijlde spoed, gelet op de betrokken
belangen, dat vereist. Aan het indienen van een
dergelijk verzoek zijn kosten verbonden.
Horst, 3 maart 2011.
De burgemeester,
Ir. C.H.C. van Rooij.

Bekendmakingen APV/
Bijzondere Wetten
De volgende aanvrage(n) liggen ter inzage
Evenementenvergunning
• MC Vors voor het organiseren van het 40ste
motortreffen op 8, 9 en 10 april 2011 op een
perceel aan de Hanenkamp/Horsterdijk te
Lottum.
• Blok 10 voor het plaatsen van een kleine tent
tijdens de voorjaarskermis in Horst.
• Blok 10 voor het organiseren van muziekfestival Live On Stage op 21 mei 2011 op het
Wilhelminaplein te Horst.
• Café het Centrum voor het plaatsen van een
tent tijdens de carnaval in Horst.
• Stichting Oranje Comité America voor het
organiseren van viering Koninginnedag op
30 april 2011 op de Past. Jeuckenstraat te
America.

U kunt de betreffende stukken inzien van 4
maart 2011 tot en met 18 maart 2011 tijdens
de openstellingsuren van het gemeentehuis.
Gedurende deze termijn kunt u over deze
aanvrage(n) mondeling of schriftelijk een
zienswijze naar voren brengen: mondeling
bij de Afdeling Vergunningen en schriftelijk
bij het gemeentebestuur, t.a.v. de Afdeling
Vergunningen.
Besluit(en)
Exploitatievergunning
- Stichting Kaldenbroeck, voor het exploiteren
van een theeterras op de locatie Kaldenbroek
1c, 5973 RJ te Lottum.
Het besluit ligt ter inzage van 4 maart 2011 t/m
15 april 2011.
Als u belanghebbende bent kunt u binnen zes
weken na de dag van deze bekendmaking (4
maart 2011) een bezwaarschrift indienen. Het
bezwaarschrift moet zijn ondertekend en tenminste bevatten:
- naam en adres van de indiener;
- omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt;
- de gronden van het bezwaar;
- dagtekening.
Het moet worden ingediend bij
- de burgemeester voor evenementen- en exploitatievergunningen en bij
- het College van B&W voor de overige vergunningen / ontheffingen.
Carnavalsoptochten gemeente Horst aan
de Maas
Plaats optocht
Diverse scholen
in de gemeente
Horst
Meerlo
Broekhuizenvorst
Sevenum
Swolgen
Tienray
Horst jeugdoptocht
Meterik
America
Melderslo
Griendtsveen
Broekhuizen
Tour de Brokeze
Hegelsom

Vrijdag

Datum
4 maart 2011

Zondag
Zondag
Zondag
Maandag
Maandag
Maandag
Maandag
Maandag
Maandag
Maandag
Dinsdag
Dinsdag

6 maart 2011
6 maart 2011
6 maart 2011
7 maart 2011
7 maart 2011
7 maart 2011
7 maart 2011
7 maart 2011
7 maart 2011
7 maart 2011
8 maart 2011
8 maart 2011

Dinsdag 8 maart 2011

Milieu
Bekendmaking beschikking milieu
vergunning in het kader van de Wet
milieubeheer
Bij Burgemeester en wethouders is een aanvraag om milieuvergunning binnengekomen.
Zij verlenen deze milieuvergunning. In het
belang van de bescherming van het milieu zijn
aan de beschikking voorschriften verbonden.
Het betreft de volgende beschikking(en):
Bedrijfsactiviteiten: vleesvarkenshouderij/
akkerbouwbedrijf
Aanvrager:
Mts. RaedtsJanssen
Adres inrichting: Wertemerweg 4
Evertsoord
Datum aanvraag: 27 september 2010
Betreft:
WM milieuvergunning
8.4 Revisie
Ter inzage en nadere informatie
De beschikking en andere ter zake doende
stukken liggen ter inzage van 4 maart 2011
tot en met 14 april 2011. U kunt de betreffende stukken inzien in de informatiehoek van
het gemeentehuis aan het Wilhelminaplein
6 in Horst. De openingstijden van de informatiehoek zijn gelijk aan de openingstijden
van het gemeentehuis: maandag van 8.00 tot
20.00 uur en dinsdag tot en met vrijdag van
8.00 uur tot 17.00 uur. Voor meer informatie
of wanneer u de stukken op een ander tijdstip
wilt inzien, kunt u het beste contact opnemen
met de heer J. Huijs van team Vergunningen
bereikbaar onder nummer 077-477 97 77.
Beroep en voorlopige voorziening
Belanghebbenden kunnen gedurende de inzage
termijn een beroepschrift indienen tegen deze

beschikking. Een belanghebbende kan geen
beroep instellen, indien hem redelijkerwijs
kan worden verweten dat hij geen zienswijzen
naar voren heeft gebracht over de ontwerpbeschikking. De milieuvergunning treedt in
werking na afloop van de beroepstermijn.
Dit geldt niet wanneer iemand in de beroepstermijn beroep instelt en tevens vraagt om
een voorlopige voorziening te treffen. Een
verzoek om voorlopige voorziening kunt u
indienen wanneer u beroep heeft ingesteld.
Voorwaarde voor het toekennen van een
verzoek om voorlopige voorziening is dat
er sprake is van ‘onverwijlde spoed’. Dit wil
zeggen dat de situatie niet toelaat dat kan
worden gewacht op de definitieve uitspraak
op het beroepschrift.
Als u beroep wilt instellen dan moet u het
beroepschrift richten aan de Raad van State,
Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019,
2500 EA ‘s-Gravenhage. De voorlopige voorziening moet u vragen bij de Voorzitter van
de Afdeling bestuursrechtspraak. Voor het
behandelen van het beroep en het verzoek om
voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. Voor verdere informatie hierover kunt
u terecht bij de Raad van State, tel. (070)
4264251, www.raadvanstate.nl.
Bekendmaking ontwerpbeschikking
milieuvergunning in het kader van de
Wet milieubeheer
Bij Burgemeester en wethouders is een
aanvraag om milieuvergunning binnengekomen. Zij zijn van plan deze milieuvergunning
te verlenen en hebben in eerste instantie
een ontwerpbeschikking opgesteld. In het
belang van de bescherming van het milieu
zijn in de ontwerpbeschikking voorschriften opgenomen. Het betreft de volgende
ontwerpbeschikking(en):
Bedrijfsactiviteiten: Melkrundveehouderij
Aanvrager:
Vof van Helmond
Adres inrichting:
Drie Kooienweg 8
Evertsoord
Betreft:
WM milieu
vergunning
8.1 Oprichting
Datum aanvraag: 24 september 2010
Ter inzage en nadere informatie
De ontwerpbeschikking en andere ter zake
doende stukken liggen ter inzage van 4
maart 2011 tot en met 14 april 2011. U
kunt de betreffende stukken inzien in de
informatiehoek van het gemeentehuis aan het
Wilhelminaplein 6 in Horst. De openingstijden van de informatiehoek zijn gelijk aan de
openingstijden van het gemeentehuis: maandag van 8.00 tot 20.00 uur en dinsdag tot en
met vrijdag van 8.00 uur tot 17.00 uur. Voor
meer informatie of wanneer u de stukken op
een ander tijdstip wilt inzien, kunt u het beste
contact opnemen met de heer J. Huijs van
team Vergunningen bereikbaar onder nummer 077-477 97 77.
Zienswijzen
Een ieder kan gedurende de inzage termijn
mondeling of schriftelijk zijn zienswijze over
de ontwerpbeschikking naar voren brengen.
Het indienen van zienswijzen per email is
vooralsnog niet mogelijk. U kunt uw schriftelijke zienswijzen richten aan Burgemeester
en wethouders. Voor het inbrengen van uw
mondelinge zienswijze dient u een afspraak
te maken via de heer J. Huijs van team
Vergunningen. Wanneer u het niet op prijs
stelt dat uw persoonlijke gegevens bekend
worden dan kunt u dat aangeven in uw brief
waarin u uw zienswijzen weergeeft.
Vervolg van de procedure
Burgemeester en wethouders betrekken de
zienswijzen bij het nemen van een definitief
besluit. Het instellen van beroep is slechts
mogelijk voor belanghebbenden. Een belanghebbende aan wie redelijkerwijs
kan worden verweten dat hij/zij geen
zienswijze tegen de ontwerpbeschikking
naar voren heeft gebracht, kan geen beroep
instellen. Uit de bestuurspraktijk blijkt vooral
dat beroep kan worden ingesteld als ook
zienswijzen tegen de ontwerpbeschikking zijn
ingediend.

Bekendmaking melding (8.40 Wm) in
het kader van de wet milieubeheer
Voor een aantal inrichtingen is een milieuvergunning niet vereist. Voor deze inrichtingen
gelden algemene regels, die nodig zijn ter
bescherming van het milieu. Dergelijke inrichtingen zijn wel verplicht om hun activiteiten te
melden. Deze melding dient Burgemeester en
wethouders bekend te maken. Daarom maken
zij bekend dat bij hen is binnengekomen:
Een melding in het kader van het Wet milieubeheer. Deze melding is,
Ingediend op:
30 december 2010
Betreft:
Melding activiteiten
besluit
Aanvrager:
Limbraco B.V.
Adres Inrichting: Expeditiestraat 7 Horst
Een melding in het kader van het Wet milieubeheer. Deze melding is,
Ingediend op:
27 januari 2011
Betreft:
WM Melding 8.40
melding besluit
landbouw
Aanvrager:
Cornelissen
Vastgoed BV
Adres Inrichting: Herenbosweg 7
Melderslo
Een melding in het kader van het Wet milieubeheer. Deze melding is,
Ingediend op:
30 september 2010
Betreft:
WM Melding 8.40
Melding Besluit
Landbouw
Aanvrager:
Boomkwekerij Ruud
Vosbeek VOF
Adres Inrichting: De Hanenberg 9 Lottum
Ter inzage en nadere informatie
De melding en andere ter zake doende stukken liggen ter inzage van 4 maart 2011 tot
en met 31 maart 2011. U kunt de betreffende
stukken inzien in de informatiehoek van het
gemeentehuis aan het Wilhelminaplein 6 in
Horst. De openingstijden van de informatiehoek zijn gelijk aan de openingstijden van het
gemeentehuis: maandag van 8.00 tot 20.00
uur en dinsdag tot en met vrijdag van 8.00
uur tot 17.00 uur. Voor meer informatie of
wanneer u de stukken op een ander tijdstip
wilt inzien, kunt u het beste contact opnemen
met de heer J. Huijs van team Vergunningen
bereikbaar onder nummer 077-477 97 77.
Bekendmaking ontwerpbesluit tot het
stellen van maatwerkvoorschriften in
het kader van de Wet milieubeheer
Bij Burgemeester en wethouders is een
aanvraag met het verzoek tot het stellen van
maatwerkvoorschriften in het kader van het
besluit landbouw milieubeheer binnengekomen. Het verzoek ziet toe op de milieuaspecten geluid/aantal verkeersbewegingen.
Aanvrager: Ruud Vosbeek Holding B.V.
Adres:
De Hanenberg 9 Lottum
Ter inzage en nadere informatie
Het ontwerpbesluit en andere ter zake doende
stukken liggen ter inzage van 4 maart 2011
tot en met 14 april 2011. U kunt de betreffende stukken inzien in de informatiehoek van
het gemeentehuis aan het Wilhelminaplein 6
in Horst. De openingstijden van de informatiehoek zijn gelijk aan de openingstijden van
het gemeentehuis: maandag van 8.00 tot
20.00 uur en dinsdag tot en met vrijdag van
9.00 uur tot 17.00 uur. Voor meer informatie of wanneer u de stukken op een ander
tijdstip wilt inzien, kunt u het beste contact
opnemen met de heer J. Huijs van de afdeling
Vergunningen via telefoonnummer
077-477 97 77.
Zienswijzen
Een ieder kan gedurende de inzage termijn
mondeling of schriftelijk zijn zienswijze over
het ontwerpbesluit naar voren brengen.
Het indienen van zienswijzen per email is
vooralsnog niet mogelijk. U kunt uw schriftelijke zienswijzen richten aan Burgemeester
en wethouders. Voor het inbrengen van uw
mondelinge zienswijze dient u een afspraak
te maken via de heer J. Huijs van de afdeling
Vergunningen. Wanneer u het niet op prijs

stelt dat uw persoonlijke gegevens bekend worden dan kunt u dat aangeven in uw brief waarin
u uw zienswijzen weergeeft.
Ingekomen brieven met zienswijzen en verslagen van mondeling ingebrachte zienswijzen
worden bij de andere stukken ter inzage gelegd.
Burgemeester en wethouders stellen de inrichtinghouder zo nodig in de gelegenheid om te
reageren op de zienswijzen.
Vervolg van de procedure
Burgemeester en wethouders betrekken de
zienswijzen bij het nemen van een definitief
besluit. Het instellen van beroep is slechts
mogelijk voor belanghebbenden. Een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden
verweten dat hij geen zienswijze tegen het
ontwerpbesluit naar voren heeft gebracht, kan
geen beroep instellen. Uit de bestuurspraktijk
blijkt vooral dat beroep kan worden ingesteld
als ook zienswijzen tegen het ontwerpbesluit
zijn ingediend.
Bekendmaking ontwerpbeschikking
intrekking omgevingsvergunning mi
lieu in het kader van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht.
Bij Burgemeester en wethouders is ingekomen
het verzoek tot intrekking van de omgevingsvergunning milieu. Zij willen meewerken aan
het intrekken van deze milieuvergunning en
hebben hiertoe in eerste instantie een ontwerpbeschikking opgesteld. Het betreft de volgende
ontwerpbesluiten
Bedrijfsactiviteiten: veehouderij
Aanvrager:
Mts PeelenLemmen
Adres inrichting:
Dorpbroekstraat 39
Meerlo
27 december 2010
Datum aanvraag:
Bedrijfsactiviteiten:
Aanvrager:
Adres inrichting:
Datum aanvraag:

varkenshouderij
Mts Cox
Molengatweg 8 Horst
28 december 2010

Bedrijfsactiviteiten:
Aanvrager:
Adres inrichting:
Datum aanvraag:

pluimveehouderij
H.J.W. van Rengs
Dwarsweg 9 Meterik
28 december 2010

Bedrijfsactiviteiten: varkenshouderij
Aanvrager:
H.L.J. Kessels
Adres inrichting:
de Cocq van
Haeftenstraat 50
Meerlo
Datum aanvraag:
27 december 2010
Bedrijfsactiviteiten:
Aanvrager:
Adres inrichting:
Datum aanvraag:

veehouderij
Erven M.P.J. Arts
Spoorweg 40 Horst
1 december 2011

Bedrijfsactiviteiten:
Aanvrager:
Adres inrichting:
Datum aanvraag:

veehouderij
G.J. Klopman
Langstraat 46 Horst
1 december 2011

Ter inzage en nadere informatie
De ontwerpbeschikking en andere ter zake
doende stukken liggen ter inzage van 4 maart
2011 tot en met 14 april 2011. U kunt de
betreffende stukken inzien in de informatiehoek
van het gemeentehuis aan het Wilhelminaplein
6 in Horst. De openingstijden van de informatiehoek zijn gelijk aan de openingstijden van
het gemeentehuis: maandag van 8.00 tot 20.00
uur en dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 uur
tot 17.00 uur. Voor meer informatie of wanneer
u de stukken op een ander tijdstip wilt inzien,
kunt u het beste contact opnemen met de heer
J. Huijs van de afdeling Vergunningen via telefoonnummer 077-477 97 77.
Zienswijzen
Eenieder kan gedurende de inzage termijn
mondeling of schriftelijk zijn zienswijze over de
ontwerpbeschikking naar voren brengen. Het
indienen van zienswijzen per email is vooralsnog niet mogelijk. U kunt uw schriftelijke zienswijzen richten aan Burgemeester en wethouders. Voor het inbrengen van uw mondelinge
zienswijze dient u een afspraak te maken via de
heer J. Huijs van de afdeling Vergunningen.
Hij is bereikbaar via telefoonnummer
077-477 97 77.

Wanneer u het niet op prijs stelt dat uw
persoonlijke gegevens bekend worden dan
kunt u dat aangeven in uw brief waarin u uw
zienswijze weergeeft.
Ingekomen brieven met zienswijzen en verslagen van mondeling ingebrachte zienswijzen
worden bij de andere stukken ter inzage gelegd. Burgemeester en wethouders stellen de
inrichtinghouder zo nodig in de gelegenheid
om te reageren op de zienswijzen.

Fiëstelike ontvangst
vân de Prinse door
‘t Gemaentebesteur
Program

Organisasie vaan ‘t hiële programma
is dit joar in hande vaan CV de Meulewiekers oet de Miëterik. Zeej zulle oow
verrasse…
Presentatie namens de gemaent
Theo Hermans

Vervolg van de procedure
Burgemeester en wethouders betrekken de
zienswijzen bij het nemen van een definitief besluit. Het instellen van beroep is
slechts mogelijk voor belanghebbenden. Een
belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan
worden verweten dat hij geen zienswijze
tegen de ontwerpbeschikking naar voren heeft
gebracht, kan geen beroep instellen. Uit de
bestuurspraktijk blijkt vooral dat beroep kan
worden ingesteld als ook zienswijzen tegen de
ontwerpbeschikking zijn ingediend.
Horst, 3 maart 2011.
College van burgemeester en wethouders,
ir. C.H.C. van Rooij, burgemeester.
mr. drs. A.P.M. ter Voert, secretaris.

Wet ruimtelijke
ordening
Vooraankondiging voorbereiding
projectbesluit Nieuw gemengd bedrijf
Burgemeester en wethouders van Horst aan
de Maas geven op grond van artikel 1.3.1 van
het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) kennis
van haar voornemen om een projectbesluit ex
artikel 3.10 Wet ruimtelijke ordening (Wro)
voor te bereiden voor:
• Het oprichten van een bio-energiecentrale,
op het perceel kadastraal bekend gemeente
Grubbenvorst, sectie L, nummer 361,
gelegen aan de Witveldweg in Grubbenvorst
in het Landbouwontwikkelingsgebied
Witveldweg.
• Het oprichten van een korte keten vleeskuikenhouderij, op het perceel kadastraal bekend gemeente Grubbenvorst,
sectie L, nummer 361, gelegen aan de
Witveldweg in Grubbenvorst in het
Landbouwontwikkelingsgebied Witveldweg.
• Het oprichten van een fokvarkensstal,
een vleesvarkensstal, drie mestsilo’s,
een spuiwatersilo en een voerlokaal en
het uitbreiden van de bestaande biggenstallen op de percelen kadastraal
bekend gemeente Grubbenvorst, sectie
K, nummers 103 en 560, behorende bij
de Laagheide 9 in Grubbenvorst in het
Landbouwontwikkelingsgebied Witveldweg.
Omdat dit een vooraankondiging in de zin
van artikel 1.3.1 Bro betreft, liggen er geen
stukken met betrekking tot dit voornemen ter
inzage. Evenmin kunnen tegen dit voornemen
zienswijzen worden ingebracht.
We zijn van plan om dit voornemen overeenkomstig afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht juncto artikel 3.11 Wet ruimtelijke ordening voor te bereiden. Indien wordt besloten
om een ontwerpprojectbesluit te nemen,
dan zal een nieuwe publicatie plaatsvinden
in de Hallo, op de gemeentelijke website en
op RO-online (www.ruimtelijkeplannen.nl).
In die publicatie wordt dan bekend gemaakt
wanneer en waar het ontwerpprojectbesluit
met betrekking tot deze plannen ter inzage zal
liggen, wie daartegen op welke wijze zienswijzen kan indienen en binnen welke termijn die
zienswijzen ingediend moeten worden.
Deze kennisgeving van de vooraankondiging
wordt tevens op de gemeentelijke website
geplaatst (www.horstaandemaas.nl).
Horst, 3 maart 2011.
College van burgemeester en wethouders,
ir. C.H.C. van Rooij, burgemeester.
mr. drs. A.P.M. ter Voert, secretaris.

Vasteloaveszoondâg um 10.45 oor
in de Mérthal in Horst, Gasthoesstraot 30
Um Eure Hoëghede te iëre, waere op
vasteloavendszoondâg 6 maart um 10.45
oor in en oapenbare plechtigheid de
Prinse Karneval in de Mérthal in Horst
ontvange. D’n loco-burgemeister zal doa
mit goodvinge vân ‘t gemaentebesteur
zien gezag oaver de Hiërlikheid Hôrs
gemaentebesteur zien gezag oaver de
Hiërlikheid Hôrs wies Aswoensdâg oaverdrage aan de Prinse der Dreumels, Turftreiers, Tuuteköp, Vlasköp, Meulewiekers,
Klotbultjes, Blauwpoët, Kreye, Pegge,
Plaggehouwers, Ezelsköp, Kroeënekrane
& Pieëlhaze, Vöskes, Bök en Geite.
Mit gepast vertoën aanvaarde Eure
Hoëghede doamei de hiërschappeej oaver
eur Prinsdomme. En illuster gezelschap
vân magistroate, oaverhede, karnevaleske hoëgwaardigheidsbekliëders,
boorebroedspare, ald prinse, muzikante
en vastelaovendvierders zulle door eur
presentie beej dees belangwekkende gebeurtenis oêting gaeve aan eur geveules
vân respekt vur en verbondenheid mit ‘t
prinselik beweend.
‘t College vân burgemeister en wethalders,
De sikkretaris
Alwin ter Voert

D’n burgemeister
Kees van Rooij

Feest bij kick-off
‘Train de Trainer’ in
Venray
Op maandagavond 14 februari vond op het
sportpark in Venray de kick-off plaats van de
cursus ‘Train de trainer’. Wethouder Twan
Jansen van Venray en zijn Horster collega
Freek Selen trapten letterlijk samen af.
Het is de eerste cursus in het kader van de
samenwerking tussen de gemeenten Venray en
Horst aan de Maas, vrijwilligerscentrale Match
en welzijnsorganisatie Synthese. Doel van de
cursus is ondersteuning en deskundigheidsbevordering van vrijwilligers. Tot en met 2010
boden beide gemeenten nog afzonderlijk dit
cursuswerk aan.
De coördinatie van het cursusaanbod is door
beide gemeenten in handen gegeven van
Synthese (voor Horst) en Vrijwilligerssteunpunt
Match (voor Venray).
Met de ondersteuning via een cursusaanbod willen de colleges van Horst en Venray
laten blijken dat zij groot belang hechten
aan het werkzaam zijn van de vele vrijwilligers
bij sportverenigingen, jeugdsozen en andere
organisaties.
Voor alle informatie en aanmelding:
l.houwen@horstaandemaas.nl of kijk op
www.horstaandemaas.nl/Inwoners/Sport_aan_
de_Maas/Verenigingsondersteuning/Cursussen
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De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO Horst aan de Maas (bijv. hoor/
wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

Toch succes voor de oppositie
D66 is de kleinste fractie in de gemeenteraad en zit in de oppositie. Dat
betekent vier jaar lessen in bescheidenheid. In de wandelgangen lijken de
coalitiepartijen soms open en toegankelijk, maar tijdens de stemmingen in
de raad, is het een gesloten front. En dus worden moties en amendementen van de oppositie bijna altijd weggestemd.
Maar soms zijn er kleine succesjes.
Zo dienden wij een paar maanden
geleden een amendement in met als
strekking dat raadsleden, wethouders
en burgemeesters geen speciale

behandeling meer krijgen bij de toekenning van gemeentelijke onderscheidingen en hen hierbij te behandelen
als ’gewone’ burgers. Het amendement
werd met algemene stemmen aange-

nomen en het college heeft vervolgens
het voorstel aangepast. Ook vroeg D66
in een motie om openheid over de
declaraties en vergoedingen aan de
bestuurders. De motie werd door de
raad afgewezen. Omdat wij openheid
en transparantie echt van groot belang
vinden, bleven wij vragen om die gegevens. Het college is eindelijk overstag
gegaan en nu worden de declaraties
van het college via internet openbaar

gemaakt. Het zijn uiteraard geen wereldschokkende gebeurtenissen, maar
wie het kleine niet eert, is het grote
niet weerd. Als u met ons over deze
en andere gemeentelijke zaken wilt
praten, kom dan naar ons spreekuur
op 5 maart van 11.00 tot 12.00 uur
in de bibliotheek van Horst. De koffie
staat klaar.
Henk Kemperma, fractievoorzitter
D66 Horst aan de Maas

Carnavalsdinsdag 8 maart
draaien wij helemaal door!
Geef op deze dag een draai aan ons Rad van Fortuin
en u heeft altijd prijs! U verdient een CRazy teGoedbon t.w.v. 11, 22 of zelf 33% van uw aankoopbedrag.
op afgeprijsde maar ook op de nieuwe lente collectie.
Crazy tegoedbonnen kunnen in week 17 worden verzilverd.

crazy day!
8 maart geopend van 11.11 tot 16.11 uur
Kom veRKleed! alle klanten die verkleed naar de
winkel komen, maken kans op een extra tegoedbon
van E 111,11

HoRSt
St. lambertusplein 12
t 077 - 398 64 64

Bespreking Poll week 07

De statenverkiezingen mogen afgeschaft worden
De verkiezingen voor de Provinciale Staten zijn weer achter de rug. De
opkomst voor deze verkiezingen is traditioneel laag en veel mensen lijken de
provinciale kopstukken nauwelijks te kennen. Daarnaast hebben veel mensen
geen idee welke rol de provincie speelt in ons dagelijks leven. Omdat de statenverkiezingen ook bepalend zijn voor de samenstelling van de Eerste Kamer
ging het de afgelopen weken in de media vaak over landelijke onderwerpen.
Zou het niet beter zijn om deze statenverkiezingen af te schaffen en op zoek

te gaan naar alternatieven? De stemmers op onze poll zijn het er niet over
eens. De uitslag van de poll is ongeveer fiftyfifty. Jan Huys uit Broekhuizen zegt
het belangrijk te vinden dat de statenverkiezingen blijven bestaan. “Jammer
dat veel mensen niet weten waar het over gaat, maar dat is de schuld van de
politici. Het gaat om provinciale verkiezingen, maar alleen de landelijke politiek komt aan de orde. Laat onze politici eens goed discussiëren waar het in de
provincie over gaat.”

Het is niet goed dat bij ludieke acties etenswaren
worden verspild
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Om aandacht te vragen voor de boerenbruiloft in Horst had de plaatselijke
afdeling van Jong Nederland bedacht om kilo’s wortels door het hele dorp te
verspreiden. Het doel werd bereikt: heel Horst leek wel een mening te hebben over de ludieke actie. Meer hierover in het artikel op pagina 06. Op www.
hallohorstaandemaas.nl stroomden de reacties binnen. Sommige mensen vinden

de actie geweldig, anderen vragen zich af wie alles weer moet opruimen. Weer
anderen zijn boos omdat bij de promotiestunt voedsel is gebruikt. Misschien is
die laatste opmerking wel terecht. Het lijkt vreemd dat we hier met voedsel
strooien, terwijl elders op de wereld een voedseltekort heerst. Of moeten we ons
niet zo druk maken en kan een eenmalige actie als deze prima door de beugel?

Uitslag vorige week (week 08) Het is goed dat de gemeente de woningmarkt in Horst aan de Maas via een opkoopfonds
stimuleert > eens 36% oneens 64%

Cactus
Column

Water

We hebben allemaal kunnen
lezen dat de prijs van water flink
zal stijgen. En dat belooft wat!
Dat het water duurder wordt is
nog tot daar aan toe, maar de
producten die het van water
moeten hebben, zoals bier en
frisdrank bijvoorbeeld, zijn
binnenkort niet meer te betalen.
En dat met de carnaval in het
vooruitzicht. Want de inname
van veel bier gaat de vierders
veel geld kosten. Zijn ze nou
helemáál gek, daar in den Haag?
Ook de reclame voor bier op de
sportvelden wordt aan banden
gelegd omdat daar veel jongeren hun partijtje spelen. Dit naar
aanleiding van een klacht van
ouders van de hockey spelende
Kampong-jongeren uit Utrecht.
De uitspraak van de rechter
daarover heeft verregaande
gevolgen voor de sponsors van
veel carnavalsverenigingen en
sportclubs. De grote bierauto’s
van Heineken, Brand, Hertog Jan,
et cetera mogen naar verluidt
ook niet meer door de straten
rijden waar scholen zijn gevestigd. Die immer vrolijke jongens
van Amstel worden van de
televisie verbannen omdat veel
jongeren naar de reclame voor
het journaal kijken en dat is ook
te gevaarlijk. Inmiddels zit het
bestuur van D’n Dreumel en die
van alle andere carnavalsclubs
duidelijk met de handen in het
haar. Wat moeten ze met
half-vasten hun feestende
dorpsgenoten te drinken geven?
Frisdranken of een Spaatje? Maar
dat kan ook niet meer want de
kosten hiervoor rijzen de pan uit.
In Meterik zijn zijn ze er helemaal uit, tijdens de komende
feestelijkheden zal er onvervalste melk worden geschonken,
halfvolle of karnemelk. Ze
blijven daar dan verschoond van
zatlapperij en bierreclame,
daarbij is melk binnenkort een
stuk goedkoper dan water! De
Meulenwiekers gaan zich met
deze melkpromotie nog meer
mans voelen, en de Dreumel?
Die gaat volgend jaar waarschijnlijk de nationale melktapwedstrijden binnenhalen want
organiseren kunnen ze daar in
Horst! Laat dat maar aan Jac
Coumans over!
Cactus

Reacties:
www.hallohorstaandemaas.nl
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Presentatie 44e Klos
Afgelopen woensdag werd in ’t Gasthoes de Klos gepresenteerd. Tijdens deze avond werden verschillende
mensen in het zonnetje gezet.

Tijdens de avond werd waardering
uitgesproken voor Jos Weijs, Geert van
den Munckhof, Wim Moorman, Sraar
van den Beuken en Wim Hendrix. Zij
zorgen al meer dan elf jaar voor een
bijdrage in de Klos. Ook Al Jacobs kreeg
een eervolle vermelding. Hij ontwierp
dit jaar voor de 11e keer d’n Hannes.
Deze onderscheiding werd dit jaar uitgereikt aan de Norbertusparochie.
Een bijzonder jubileum was er nog
voor Toon Jenniskens. Toon maakt al
44 jaar deel uit van de Kloscommissie.
Ondanks het feit dat hij in Maastricht
woont is hij zeer betrokken bij het wel

en wee van de Klos en van d’n Dreumel
in het algemeen.
Ellen Peeters nam na 18 jaar
afscheid van de Kloscommissie. Ellen
heeft besloten te stoppen bij de
Kloscommissie, maar heeft wel aangegeven te blijven schrijven. En daarmee
is de Klos zeer verguld. Als dank voor
haar inzet, werd zij door prins Maik I
onderscheiden in de orde van de Klos.
Ook Dion Wijnands heeft aangegeven te willen stoppen als Klosjaar. Dion
is 33 jaar eindredacteur van de Klos
geweest. Hij verzamelde, delegeerde,
dacht, sorteerde, knipte en plakte

en onderhield de contacten met de
drukkerij. Nu heeft Dion besloten dat
het mooi is geweest, tijd voor iemand
anders. Ook Dion werd door prins Maik
I onderscheiden in de orde van de Klos.
Tenslotte werden tijdens de overdracht de plaquettes met teksten van
Jan van Teng (Jan Verheijen) onthuld
door burgemeester Kees van Rooij en
Annie Verheijen. De plaquettes zijn
inmiddels bevestigd in de Jan van
Tenggats, het steegje tussen Topshop
en de Smidse.
Voor meer foto’s kijk op
www.hallohorstaandemaas.nl/foto
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Carnaval in ’t Tuuteriek
Traditiegetrouw starten de carnavalsdagen in ’t Tuuteriek met een
kerkbezoek. Op carnavalszaterdag 5 maart wordt om 19.00 uur een
woord- en gebedsdienst gehouden in de Hegelsomse Sint Hubertuskerk.
Het thema van de dienst is dit jaar
‘respect’. Jan Kurver en Piet Linders
zullen de voorgangers zijn tijdens deze
dienst. Het Opovkoor (oud-prinsen en
oud-vorsten) verzorgt tijdens deze Mis
het gezang. Ook de jeugdfanfare zal
weer van zich laten horen. De heilige
mis wordt bijgewoond door de prins,
het boerenbruidspaar, de dansmarietjes, de grote raad van elf onder leiding
van de vorst, de jeugdprins en de
jeugdraad van elf onder leiding van de
jeugdvorst.
Op zaterdag 5 maart wordt er
een themabal georganiseerd in zaal
Debije te Hegelsom. Thema van dit
jaar is ‘Niemand wint van Hegelsom’.
Alle winnaars, toppers, superhelden,
kanjers, profs en supergoden zijn
welkom bij het jaarlijkse themabal. Er
wordt op deze avond een prijs weggegeven voor best verklede groep
en best verklede loslopende gek. De
avond wordt muzikaal begeleid door
dj Geert Versleijen en rond de klok van
24.00 uur is er een optrede van ‘Duo
Dance’. Hierna volgt nog een optreden
van de Hegelsomse formatie ZZ Tom.
Het bal begint om 20.30 uur en de
entree is gratis.
Carnavalsmaandag is de dag van

Nú ook ’s avonds

onderhoud aan airco en cv!
Plan zelf online op

tommas.nl een afspraak

de boerenbruiloft van bruidspaar
Kuûb en Bets, oftewel Rob Zanders en
Yvonne Willems. Omstreeks 15.00 uur
trekken zij met hun hele stoet door het
dorp naar zaal Debije waar vervolgens
een spektakelstuk opgevoerd wordt
dat als opmaat dient voor de verbintenis in de onecht. Van 16.11 tot 17.11
uur is de receptie van Kuûb en Bets.
Opgave voor deelname aan de
optocht op carnavalsdinsdag kan via
het inschrijfformulier dat huis aan huis
is bezorgd. Alle wagenbouwers wordt
geadviseerd het reglement/inschrijfformulier goed door te nemen omdat
er wat regels bijgekomen zijn in verband met de veiligheid. Deelnemers
wordt verzocht op carnavalsdinsdag
tussen 11.00 en 12.00 uur de nummerbordjes op te halen in de kantine
van de voetbalclub, om vervolgens
vóór 13.45 uur op te stellen aan de
Hagelkruisweg. Van hieruit zal de
optocht om 14.11 uur vertrekken.
Na de optocht is iedereen welkom
in d’n Tuutetempel waar omstreeks
17.30 uur de prijsuitreiking plaatsvindt.
Volgens traditie wordt de carnavalsperiode door de prins en zijn
gevolg afgesloten met het halen van
het askruisje op Aswoensdag.

TE KOOP:

het beste onderhoud voor airco en cv

Luxe landhuis met
dubbele garage, mooie tuin
en ligging (Hertog van
Gelresingel 44, Horst)!
Inruil kleinere woning tot
10 km rond Horst is mogelijk!
Tel: 06-54783662

DE 3VROUWEN

St. Jansstraat 5 - 5964 AA Meterik
Tel: 077-3526885
Open: dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 18.00
zaterdag 10.00 - 16.00

Salon
Winkel
Boeken
Sieraden
Edelstenen
Etherische oliën
Bloesem remedies
Schüssler celzouten

Carnavalsprogramma
Zaterdagavond
optredens van:
De Cornetto’s
Altied noeit te laat
Joske en Jori
Trio Kwartet
Anja Hoeijmakers
De zingende zusjes Cox
Thijssen en Co
Crist Coppens
Aanvang 21.30 uur
Presentatie Hay Vissers
Zondag na de optocht:
Carnaval met dj Hans
Litjens
Maandag: open 11.00 uur
Dinsdag: open 16.00 uur
Woensdag: gesloten
Donderdag: hiering schelle
Herstraat 37 - Horst
Tel. 077-3983305
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Verwarming
n
n
n

CV-ketels
BOSCH / NEFIT
Vervanging en onderhoud

BEKRO B.V. Installatietechniek
Noordsingel 35, Horst n Tel. 077- 398 18 27

n

Fax 077- 398 72 45

Ragoutbroodje, goulashbroodje, frikadelbroodje 4 + 1 GRATIS
Voorgebakken broodjes
4 + 1 GRATIS
Rozijnenbrood 400 gram, Candijbrood 400 gram E 2,00 per stuk
Grote Bienestich
E 12,95
Tijdens de carnaval t/m woensdag gesloten.

WIJ WENSEN IEDEREEN
PRETTIGE CARNAVALSDAGEN
Veemarkt 5, 5961 ER Horst
Tel. 077 398 14 30 / Fax 077 398 74 68

www.bakkerijgerards.nl

Carnaval bij
Radio
Reindonk
Radio Reindonk zendt elke
dag tijdens carnaval extra
programma’s uit die in het teken
staan van dit Limburgs volksfeest.
Op vrijdag wordt gestart met
Reindonk Alaaf. Dit is een carnavalsprogramma met carnavalsmuziek, interviews en impressies van
de presentatie van de Horster Klos.
Tussen 9.00 en 19.00 uur komen
alle (jeugd)prinsen en boerenbruidsparen uit Horst aan de Maas
aan het woord.
Op zaterdag tot en met dinsdag
is er ’s avonds en ‘s nachts nonstop carnavalsmuziek te horen,
uiteraard met muziek uit de zestien
dorpen van Horst aan de Maas.
Op zondagmorgen krijgen de
luisteraars in de Wekkerradio een
vooruitblik op de grote optocht van
Horst en Sevenum te horen. En uiteraard wordt er in de overige liveprogramma’s de nodige aandacht
besteed aan allerlei carnavalsactiviteiten in de Reindonkregio.
Kijk op www.reindonk.nl voor
een overzicht van de uitzendingen.

Carnaval
bij De Lange
Horst

Enorme collectie

carnavalskleding

en accessoires voor groot en klein.
Zeer laag geprijsd!

Cafe de Lange heeft voor de
komende carnaval een mooi
programma staan. Onder
anderen W-Dreej, De Toddezek
en Big Benny zullen er voor
zorgen dat carnaval 2011 nog
lang herinnerd zal worden.
De Lange is tijdens carnaval elke
dag open, van vrijdag tot en met
woensdag. Voor het hele carnavalsprogramma zie onze advertentie
elders in HALLO of op
www.delangehorst.nl

Dansmarietjestreffen in
OJC Phoenix

Allerleise aanbiedinge ôp de karnavalsafdiëling
Graag tot ziens bij Mariëtte Mode

Doolgaardstraat 8, Horst aan de Maas 077 398 56 51 (Ingang langs TNT)

Op vrijdag 4 maart wordt in
OJC Phoenix het startschot
gegeven voor de vele carnavalsfeesten van de komende dagen.
Dit jaar is er op deze avond
speciale aandacht voor de dames
en alles wat daarop lijkt.
Daarom draagt de avond de
naam dansmarietjestreffen, maar
uiteraard zijn ook mannen van
harte welkom. Op het podium is
een aantal plaatselijke topartiesten
te bewonderen. Mensen die graag
zelf op willen treden kunnen dat
van tevoren doorgegeven aan één
van de lieftallige soosmarietjes. De
deur gaat om 20.30 uur open en de
entree is gratis.

Prins Ruud I van
de Kroeënekraan &
Pieëlhaas

Ruud I (Hoeijmakers)is uitgeroepen tot 50e jeugdprins van de
stichting jeugdcarnaval Kroeënekraan
& Pieëlhaas. Zijn adjudanten zijn Bart
(Mulders) en Meike (van den Beuken).

Zij gaan dit jaar voorop in de jeugdcarnaval in Kronenberg en Evertsoord en
hun spreuk luidt: “Noow loate we de
tractor effe stoan, want ût is tiëd ûm
noar de carnaval te goan”.

Programma carnaval
D’n Bok uit Swolgen
Op donderdag 3 maart vanaf ongeveer 18.15 uur brengen jeugdprins
Rens, jeugdprinses Jacky, jeugdvorstin Daphne, jeugdnar Jorn, de jeugdraad
en prins Sjors I en zijn adjudanten Robert en Frank een bezoek aan
jeugdraad JIS.
Prins Sjors I en zijn adjudanten
Robert en Frank bezoeken op vrijdag
4 maart om 10.45 uur de peuterspeelzaal en vanaf 13.15 uur brengen zij
samen met de raad een bezoek aan
basisschool De Klimboom om samen
met alle kinderen op school carnaval te
vieren.
De carnaval begint op zaterdag
5 maart om 20.30 uur in de Bokkestal
met een echte Tiroleravond, met onder
andere bierschuiven, boom zagen en
langlaufen. De organisatie is in handen
van familie van Mierlo en enkele
vrijwilligers.
Op zondag 6 maart is er om
9.30 uur een carnavalsmis die door pastoor Verheggen wordt verzorgd. De muzikale toon zal worden gezet door
joekskapel Hoege Noe(d)t. Alle Bokken,
Bokkinnen, Swolgenaren en geïnteresseerden zijn van harte welkom om de
carnavalsmis bij te wonen.
Op zondag vindt vanaf 10.45 uur de
sleuteloverdracht plaats in de Mèrthal
in Horst. Prins Sjors I, zijn adjudanten
Robert en Frank en alle leden van de
raad zullen samen aanwezig zijn om
de sleuteloverdracht bij te wonen.
Iedereen is van harte welkom om
deze eerste sleuteloverdracht in de
Gemeente Horst aan de Maas bij te
wonen. Later op de dag vindt om 16.00
uur het jeugdbal plaats dat dit jaar
weer in het teken staat van stripfiguren.
Voor alle jongste Bokken en
Bokkinnen wordt op maandag 7 maart
het bekende kruumelkesbal georganiseerd. Alle kruumelkes, vaders,
moeders, opa’s, oma’s zijn vanaf 10.00
uur welkom om dit feestje bij te wonen

in De Bokkenstal. Voor alle kinderen is
er iets lekkers en iets te drinken.
Op maandag 7 maart zal de optocht
door het centrum van Swolgen trekken. Iedereen kan hier aan meedoen,
van klein tot groot, jong tot oud en
gek tot nog gekker. De opgave is al
in volle gang en kan nog steeds bij
Frank Jacobs. De optocht vertrekt om
14.30 uur bij Boomkwekerij Mart van
Dijk. Er zijn dit jaar weer fantastische
prijzen te winnen, waaronder de
publieksprijs, ‘unne krintenmik’ van
ruim 2,5 meter. Aansluitend aan de
optocht is er in de Bokkenstal een groot
optochtenbal met gastoptreden van
Onjeklonje.
Voor alle jonge Bokken en
Bokkinnen wordt op dinsdag 8 maart
het jeugdbal georganiseerd. Alle jonge
Bokken en Bokkinnen, vaders, moeders, opa’s, oma’s zijn vanaf 10.00 uur
welkom om dit feestje bij te wonen in
de Bokkenstal. Voor alle kinderen is er
iets lekkers en iets te drinken.
Ook vindt op dinsdag 8 maart de
boerenbruiloft plaats. Om 14.11 uur
vertrekt de bruiloftstoet vanaf de
Bokkenstal. De stoet trekt door het dorp
om het boerenbruidspaar Lex en Loes
op te halen. Daarna gaat iedereen naar
de Bokkenstal om het bruidspaar in
de onecht te verbinden. Om 18.00 uur
begint de receptie en kan iedereen het
boerenbruidspaar komen feliciteren.
Woensdag 9 maart is de dag om bij
te komen. Prins Sjors I, zijn adjudanten
en alle leden van de raad gaan eerst
het askruisje halen bij pastoor om
daarna nog gezellig na te praten in de
Bokkenstal onder het genot van een
heerlijke haring.
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Grote optocht in Horst
Aanstaande zondag om precies 13.49 uur wordt bij de Mèrthal het
startschot gegeven voor de jaarlijkse bonte stoet van carnavallisten door
het centrum van Horst. Met een groot aantal wagens en groepen, groot
en klein, wordt het in het zondagmiddag een drukte van jewelste.
De deelnemers worden verzocht tijdig aanwezig te zijn op
de Gasthuisstraat, Kranestraat en
Nieuwstraat en zich op het opgegeven nummer op te stellen. De grote
wagens dienen om 12.15 uur op hun
nummer opgesteld te staan, de overige deelnemers worden uiterlijk om
13.15 uur verwacht op hun plaats.
De optocht trekt vanaf de
Gasthuisstraat via de Hoofdstraat,
Loevestraat, Jacob Merlostraat en de
Herstraat. Om circa 18.00 uur vindt de
prijsuitreiking plaats in de Mèrthal.
Ook dit jaar is er de mogelijkheid voor mindervaliden om goed de

Horster boerenbruiloftspektakel
Op dinsdag 8 maart om 14.11 uur wordt het boerenbruiloftspaar van Horst in de onecht verbonden. De organisatie van de boerenbruiloft in Horst is dit jaar in handen van Jong Nederland Horst, onder het motto ‘Ge zied zao
joonk as geej ów vult’.

optocht te kunnen bekijken. Voor hen
is een speciale plaats gereserveerd
op de hoek van de Gasthuisstraat/
Venloseweg. D’n Dreumel doet een
dringend verzoek aan iedereen die
aan de Kranestraat, de Linnenstraat,
St Josephstraat en de optochtroute
woont, om mede op verzoek van de
politie Horst, de weg autovrij te houden en er geen auto’s te parkeren.
Op donderdag 3 maart kunnen de
nummerbordjes tussen 20.00 uur en
22.00 uur worden afgehaald bij Café
De Beurs. De volgorde van de optocht
is te vinden op www.dreumel-horst.nl
en op www.hallohorstaandemaas.nl

Carnaval bij OJC Cartouche
Dit jaar weer een mooi carnavalsprogramma in OJC Cartouche America.
Op zaterdag staat de smartlappenband Les Miezerabullus op de
planken. Met de ietwat verwarrende
strijdkreet ‘Zandzakken voor de deur!’
spelen de vrolijke vrienden van
Les Miezerabullus al jaren in cafés,
feesttenten en op carnavalsfeesten
met hun aanstekelijk Nederlandstalig

feestrepertoire. Op maandag na de
optocht treedt de band S.T.O.E.R. op,
de eninge echte Tribute band van
de Stoere Patsers. Op beide dagen is
de entree gratis. De deuren gaan op
maandag om 13.00 uur open en op
zaterdag om 20.00 uur. Voor meer
info: www.ojccartouche.nl

Op dinsdag nodigt het boerenbruidspaar Suus van Duijkers Jeer
ziene Jan en van Aarden Teng zien
Mien (Suzan Duijkers) en Guus van
Sjang van de Kös ziene Piet en van
Jöeste Sjang zien Lies (Guus Kuijpers)
u uit om mee te doen met dit grote
feest. De groep De Kaorezeikers onder

leiding van de hopman, twee vaandrigs, de aalmoezenier en zelfs de
kookmegjes hebben het druk met de
voorbereidingen. Tijdens het feest zal
dj Sjaak voor de muzikale omlijsting
zorgen, ook is er een verrassingsoptreden en zal de eigen zanggroep ‘Jong
Nederland paraat’ ten gehore brengen.

Van dit lijflied, geschreven voor de
boerenbruiloft, is een muziekclip
gemaakt, die ook te bekijken is op
YouTube. Iedereen die deze spectaculaire bruiloft niet wil missen of die
benieuwd is waarom er in Horst zoveel
wortelen te vinden waren is op carnavalsdinsdag welkom in de Mèrthal.

Wij zoeken op korte termijn

Fixet Sevenum is een Service Bouwmarkt voor de doe-het-zelver en de vakman.
Het geven van klantvriendelijk advies op maat een goede service vinden wij zeer
belangrijk. Ons motto is “Je maakt het met Fixet!”.

15 mei 2011
www.golfinhorst.nl

een
enthousiaste:
WIJ ZOEKEN
OP KORTE TERMIJN
EEN ENTHOUSIASTE:

/V
VerkoopmedeWerker
m
KLUSSENDIENST MEDEWERKER M/V

38 uur per week

Fixet is een dynamische doe-het-zelf zaak, waarbij kwaliteit, service en goed
Wij zoeken voor onze klussendienst een medewerker, die binnen een redelijk termijn
advies centraal staan. ‘je maakt het met Fixet’ geldt niet alleen voor onze
beschikbaar is. Wij verwachten van onze nieuwe collega:
klanten, ook voor onze medewerk(st)ers geldt dat zij het maken met Fixet!

• Ervaring als allround timmerman, met een oog voor creatieve
oplossingen;
Geschikte
kandidaten
• Teamplayer
met kennis
van doe het zelf zaken;
voldoen
aan
het
• Zelfstandig kan werken; volgende profiel:
• Affiniteit
• Commercieel
gevoel; met doe-het-zelf producten
• Ervaring in de doe-het-zelfbranche
• Flexibel inzetbaar en werken op zaterdag geen probleem vindt.
is een pré
• Een commerciële en klantgerichte instelling
• Flexibele instelling en geen 9 tot
5 mentaliteit
8 uur per week

ZATERDAGHULP
VOOR DE KASSA M/V
Wij bieden:

Voor de zaterdagen zijn we op zoek naar een kassamedewerker,
• Een goede beloning met prima
die op vriendelijke
en arbeidsvoorwaarden
snelle wijze onze klanten bedient.
secundaire
Ben je accuraat
exibel
dan is dit
• Opnameeninﬂeen
enthousiast
en de ideale baan voor jou!
Wij bieden
een plaats
dynamisch
teamin een gezellig team en een
afwisselende
werkomgeving.
• Een prettige
en afwisselende werkomgeving.
Reacties graag voor zaterdag 12 maart.
Ga jij het maken met Fixet?
maken sollicitatie
met Fixet?
StuurGa
danjijjehet
schriftelijke
binnen
Stuur
je
schriftelijke
sollicitatie naar:
10 dagen naar: Fixet Plaatsnaam,
Horsterweg
42, 5975
t.a.v.Fixet
NaamSevenum,
Medewerker,
Adres, Plaatsnaam
of NB
tel.: 077-4671406 of mail naar
mail Sevenum,
naar naam@fixet.nl.

Fixet.sevenum@ﬁxet.nl

Fixet Service bouwmarkt
Horsterweg 42, 5975 NB Sevenum
Tel: 077-4671406
Mail: ﬁxet.sevenum@ﬁxet.nl
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Balgooien in Horst, Meterik,
America en Hegelsom
In Horst, Meterik, America en Hegelsom vindt op de eerste zondag na de carnaval de activiteit balgooien
plaats. Tijdens het balgooien trekken de kinderen van het dorp ’s morgens naar de huizen van paren die in het
voorafgaande jaar getrouwd zijn. Bij het huis aangekomen roepen ze ’bal, bal’ en vanuit een raam van de
woning wordt hen dan snoepgoed, fruit en andere lekkernijen toegeworpen.
evenement wordt georganiseerd door
de dorpsraad, die alle deelnemende
bruidsparen opneemt in een route- en
tijdschema. Ook hier doet het boerenbruidspaar, dat tijdens de carnaval in
de onecht werd verbonden, aan deze
traditie mee. Paren uit Meterik die
in het afgelopen jaar zijn getrouwd
worden namens de dorpsraad benaderd
door Wiel Janssen. Ook voor vragen
en/of aanmeldingen kan iedereen
bij hem terecht via telefoonnummer
077 398 47 82.
Ook in America wordt de traditie
van het balgooien in ere gehouden.
Net als in Meterik is het de dorpsraad
die het balgooien organiseert. Namens

Vroeger begon het balgooien in
Horst na de hoogmis. Net als vroeger
wordt nog steeds aan toekomstige
bruidsparen bij de aangifte van hun
huwelijk gevraagd in hoeverre zij mee
wensen te doen aan deze balgooitraditie. Behalve de pasgetrouwde
stellen doet ook het boerenbruidspaar
van de afgelopen carnaval mee aan
de traditie. Het algemeen aanvangstijdstip voor het balgooien in Horst
is om 11.30 uur. Kinderen (en hun
ouders) kunnen dan zelf uitmaken bij
welk bruidspaar ze onder het raam
gaan staan.
In Meterik vindt ook op zondag
na carnaval het balgooien plaats. Het

deze dorpsraad wordt een werkgroep
ingesteld die de getrouwde stellen
benadert en van informatie voorziet.
In Hegelsom is het ook de
dorpsraad die de organisatie van het
balgooien op zich neemt. Namens
de dorpsraad worden de in het
afgelopen jaar getrouwde stellen
benaderd door de heer Jan Hesen. Bij
hem kan iedereen via telefoonnummer 077 398 22 80 ook terecht voor
vragen en/of aanmeldingen.
Voor vragen over het balgooien
in de gemeente kan men terecht
bij Hayke Hendrix van de gemeente Horst aan de Maas, telefoon
077 477 96 31.

Orde van verdienste
voor carnavalscomité
Meterik
Op carnavalsmaandag 7 maart zal na de optocht de Orde van verdienste
in Meterik worden uitgereikt aan het carnavalscomité Meterik. Reeds vele
jaren zet het jeugdcomité van de Meulewiekers iemand uit de Meterikse
gemeenschap in het zonnetje voor verrichtte inspanningen met betrekking
tot verenigingswerk, jeugdwerk of bijdrage aan gemeenschappelijke
doelen in het algemeen of carnaval in het bijzonder.

Kroegentocht

Mission

Moandaag 7 maart
Start 15.00 uur
beej de Beurs
Reparatie ook in het weekend!
Vergoeding ook vanuit de basisverzekering!

U kunt bij ons terecht voor:
• Nieuw kunstgebit en klikgebit
• Aanpassen en reparatie van uw kunstgebit
• Vrijblijvend advies en controle van uw
huidige kunstgebit
Tel. (077) 398 88 45 • Venrayseweg 14, 5961 AG Horst • www.kunstgebitzorgcentrum.nl
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GROTE STUNTVERKOOP CARNAVALS OUTLET
NU DIVERSE PAKKEN VANAF

€ 5,- / € 10,- / € 15,- OP = OP

VENRAY
nieuwhuisweg 7
(naast eurodump)

ZaTErdag 5 MrT
20:00 uur
carnavaLSbaL
HuiS dj’S
ZOndag 6 MrT
14:00 uur
carnavaLSbaL
(jOng En Oud)
dj MicHEL
dE HOEgiES/
ScHandaLLica

avonden in Meterik was één van de
doelen. In de beginjaren werd er ook
nog een fancy fair en andere carnavalsavonden georganiseerd. Gaandeweg
heeft het comité zich helemaal gestort
op de organisatie van de zittingen.
Door de jaren heen heeft het
carnavalscomité natuurlijk verschillende
samenstellingen gehad, maar het heeft
zich altijd ingezet voor de carnaval in
Meterik, tezamen met de vrijwillige
hulp van de verenigingen die van oorsprong de basis hebben gevormd voor
het comité.

Kinderboerenbruiloft
De Krey Broekhuizen
Maandagmiddag 7 maart worden Janne Weijs en Jannes Engels in de
onecht verbonden tijdens de traditionele kinderboerenbruiloft in restaurant
het Maaspaviljoen in Broekhuizen.

Maandag 7 MrT
16:00 uur
rOSEnMOnTag
HuiS dj’S
dinSdag 8 MrT
14:00 uur
LETSTE dOLLE
carnavaLSdag
HuiS dj’S

matroosje

sneeuwwitje
sne

vrrijdag 4 MrT
WEEkEnd kick OFF
cOckTaiLS En SHOTS

Ook dit jaar zal de Orde van verdienste worden uitgereikt in de vorm
van een kunstwerk van ‘de drie vrouwen’, gemaakt door kunstenaar Lau
Wijnhoven. Ditmaal komt de eer toe
aan het carnavalscomité Meterik. Dit
comité ontvangt de onderscheiding in
het kader van haar 4x11-jarig jubileum
met carnaval.
Het carnavalscomité is 44 jaar
geleden opgericht door vier Meterikse
verenigingen, te weten de fanfare, het
zangkoor, de voetbalclub en de ruiterclub. De organisatie van de zittings-

DEURNE
steenovenweg

41

ZaTErdag 12 MrT
juPiLEr POPQuiZ
aanvang
21:30 uur
bLOk10 WEnST
iEdErEEn EEn
FanTaSTiScHE
carnavaL!
wilhelminaplein 10
5961 ES horst
T (077) 397 12 24

www.blok10horst.nl

Er wordt op deze middag een
unieke voorstelling op de planken gezet. Een toneelstuk over passie, sport,
vriendschap, humor en echte liefde.
In het stuk treden op: Janne Weijs
(bruid), Jannes Engels (bruidegom),
Sharon van Berlo (burgemeester),
Ireen Heijligers (vriendin van Janne)

en Nick Thijssen (Staatssecretaris van
Welzijn, Sport en Andere Belangrijke
Zaken). De huwelijksvoltrekking gaat
vooraf aan een carnavalsoptocht door
het dorp die om 14.00 uur begint. Het
Maaspaviljoen wordt aan het einde
van de optocht om ongeveer 14.30 uur
geopend voor bezoekers.
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Zilvervos Meerlo voor
Orde van verdiensten
Marleen Voesten en Tiny Koppes voor Mia Litjensvan de Munckhof
De hoogste burgeronderscheiding van carnavalsvereniging De Vöskes uit Meerlo is dit jaar uitgereikt aan twee
jeugdleidsters van jeugdvereniging Doema: Marleen Voesten-Coenders en Tiny Koppes-Coenders. Beiden zijn vanaf
de jaren zeventig bestuurslid en leidster van de jeugdvereniging Doema die dit jaar is opgegeven wegens gebrek
aan leden en leiding.

Afgelopen zondag is tijdens de receptie van jeugdprins Patrick I van
carnavalsvereniging De Vlaskop de Orde van verdiensten uitgereikt aan
Mia Litjens-van de Munckhof.
Mia is afkomstig uit Ysselsteyn
en woont vanaf augustus 1970 al
in Melderslo samen met haar man
Harrie. Nadat Mia was getrouwd
met Harrie meldde ze zich aan bij de
vrouwenbeweging in Melderslo. Al
snel zag men dat Mia een pientere
vrouw en een echt verenigingsmens
was. Ze werd dan ook gevraagd om
voorzitter te worden van deze vereniging. Mia hanteerde de voorzittershamer vanaf 1973 tot 1990 bij deze
vereniging waar ze tot op heden nog
lid van is.
Ook is Mia lid van het dameskoor
in Melderslo. Dit koor zong voorheen
Het is de eerste keer in het
bestaan van de onderscheiding de
Zilvervos dat deze aan twee personen
tegelijk is uitgereikt. “Maar we hebben hier dan ook te maken met een
bijzonder duo”, is de motivatie van
carnavalsvereniging De Vöskes. De bij
deze hoge dorpsonderscheiding behorende versierselen werden afgelopen
weekend uitgereikt door prins Jürgen I
tijdens de traditionele Meerlose revueavond in zaal ’t Brugeind.
De twee dames hebben zich een
groot deel van hun leven belangeloos ingezet voor de Meerlose jeugd
en zijn ook op andere fronten actief.
Jong Nederland Meerlo is opgericht in
maart 1967, de roepnaam was Jong
Meerlo. De vereniging heeft jaren
goed gedraaid met clubavonden en de
jaarlijkse kampen. Bijna alle jongeren
in het dorp waren destijds lid. Met een

gemiddelde van ongeveer honderd
leden was Jong Meerlo een goed
draaiende jeugdvereniging in Meerlo.
Rond de jaren negentig werd het
allemaal wat minder. Een van de redenen was dat er meer verenigingen in
het dorp kwamen waar de jeugd naar
toe kon. De leiding van toen wilde de
club niet verloren laten gaan en met
de hulp van Synthese hebben ze Jong
Meerlo weer nieuw leven ingeblazen. Onder de nieuwe naam Open
Jeugdwerk Doema zijn ze weer opgestart. Toch heeft de leiding de beslissing moeten nemen om per 1 januari
2010 te stoppen met de activiteiten,
omdat het ledental te laag was.
Marleen Voesten en Tiny Koppes
hebben al die tijd als bestuursleden
en leidsters de schouders eronder
gezet. Ze hebben alles op alles gezet
om Doema voor Meerlo te behouden,

maar helaas dit is niet gelukt. Volgens
carnavalsvereniging De Vöskes hebben ze voor al hun inzet en doorzettingsvermogen de Zilvervos meer dan
verdiend.
Maar ook op andere terreinen
zijn de twee Meerlose dames actief
als vrijwilligers. Marleen Voesten
is al jaren lid van de EHBO vereniging Meerlo-Wanssum, actief binnen de buurtvereniging De Naobre
en bestuurslid Stichting Sport- en
Jeugdaccommodatie Bergbos. Tiny
Koppes is al jaren vrijwilligster bij
Funpop en is ook bestuurslid bij de
vrouwenbeweging in Meerlo. Verder
doet ze vrijwilligerswerk bij de regionale boekenbeurs Boeken Steunen
Mensen, is eveneens actief binnen
de buurtvereniging De Naobre en
bestuurslid van de Stichting Sport- en
Jeugdaccommodatie Bergbos.
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Joekskapel
de Kleffe Zök maken
jubileum-cd
Ter gelegenheid van hun 111-jarig bestaan is de bekende Horster
joekskapel de Kleffe Zök de laatste tijd veel in de studio te vinden
geweest. Daar namen ze de nieuwe jubileum-cd op met de titel ‘Ni Kapot
te Kriege’.
Ter gelegenheid van het jubileum
en de nieuwe cd geeft de joekskapel
op zaterdagavond 5 maart een groot
feest bij Café Kling in Horst. Vanaf
21.11 uur begint het programma
vol optredens, van de Kleffe Zök zelf

Camping Centrale

gebr. janssen b.v.

Maasbreeseweg 3 5975 BL Sevenum 077-4671818 www.janssensevenum.nl

600M² kleding, accessoires en versieringen

Bezoek ook onze webshop: www.sevenum.partylook.nl

en van bevriende artiesten zoals
Deedjees Wiel en Mart, Horster
Liedjes Zangers en standup comedian Iwan. Om 22.11 uur vindt de
presentatie van de nieuwe cd plaats.
Iedereen is welkom.

Carnaval bij
Ukken Bal en Kinder Bal
Zondag

GRATIS KETTING BIJ
AANKOOP VAN
CARNAVALSARTIKELEN
BOVEN € 10,-

iedere zaterdag de heilige mis.
Tegenwoordig is dat twee keer in
de maand. Daarnaast is Mia ook nog
lector bij de parochie heilige Oda in
Melderslo. Dat zingen haar goed bevalt blijkt wel, want ze is vanaf 1979
ook lid bij de gemengde zangvereniging Merula in Melderslo.
Mia is ook vrijwilligerster bij
Museum de Locht. Daar ligt ook
haar hart, samen met haar man
Harrie brengt zij daar menig uurtje
door. Mia ontvangt gasten, verzorgt
groepsboekingen, is bestuurslid en
zingt in het Lochtkoor. Ze is vanaf
1989 actief bij het museum.

Kinder Bal

14:30 – 18:30 uur
(voor alle families)

Ukken Bal

Maandag 10:30 – 13:00 uur

(voor families met kinderen tot 6 jaar)

Dinsdag

14:30 – 18:30 uur

Kinder Bal

10:30 – 13:00 uur

Ukken Bal

14:30 – 18:30 uur

Kinder Bal

(voor alle families)

(voor families met kinderen tot 6 jaar)
(voor alle families)

Luchtkussen, carnaval dansen,
speeltoestellen en veel meer!

tis!

Entree gra

Feesterij en Danserij Froxx Venrayseweg 116, 5961 AJ Horst
tel: (077) 4770111 . www.froxx.nl . A73 afrit 10

20
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Excursie LGOG Kring naar België
LGOG Kring Ter Horst organiseert op zaterdag 9 april een eendaagse excursie naar Aarschot in het Belgische
Hageland. Aarschot ligt aan de oevers van de Demer, die tot voorbij Eindhoven stroomt.
Het vertrek is om half acht vanaf
het busstation van de Munckhof
Groep aan de Handelsstraat in Horst.
Na aankomst in Aarschot wordt eerst
een korte rondrit met de bus door
het Hageland gemaakt. Daarbij staat
onder meer een bezoek aan het
Kasteel van Horst op het programma.
De imposante toren, de donjon,
dateert uit de vijftiende eeuw. Twee
eeuwen later werd het kasteel verfraaid en kwamen er twee vleugels
bij.

Na de rondrit wordt in Aarschot
aan de Grote Markt een kop koffie of
thee met taart genuttigd. Vervolgens
voert een wandeling onder leiding van
een gids onder meer langs het stadspark, de Onze Lieve Vrouwekerk, het
begijnhof en de ’s-Hertogenmolens.
Na de lunchpauze staat ‘s middags
een bezoek aan cultuurcentrum Het
Gasthuis op het programma. Er wordt
onder meer een bezoek gebracht aan
de neogotische kapel en het stedelijk
museum. De verwachte terugkomst in

Horst is om 19.30 uur.
De kosten voor deelname aan
de excursie bedragen voor leden en
gezinsleden van het LGOG 35 euro en
voor niet-leden 40 euro. Inbegrepen
zijn de vervoerskosten, eenmaal koffie/thee met taart, de entreegelden,
de gidsen en de fooien. Opgave voor
deze excursie is mogelijk tot en met
16 maart bij de secretaris van LGOG
Kring Ter Horst, de heer J. Vissers
via 077 398 41 40 of secretariaat@
lgogterhorst.nl

Wie verzint nieuwe naam voor
zaal De Lange Horst?
De Lange Horst staat aan de vooravond van een verbouwing van het zaalgedeelte. Na deze verbouwing wil
de zaal van De Lange Horst door onder een nieuwe naam. Diegene die een pakkende naam weet te verzinnen
voor de zaal van De Lange Horst kan dat laten weten via jannis@delangehorst.nl
De naam moet geschikt zijn voor
het brede aanbod aan activiteiten
in zaal De Lange, van hardstyleevent en beachparty tot aan

Nederlandstalige feesten.
Degene die de beste naam verzint
krijgt als beloning geheel 2011 gratis
toegang tot alle events in de zaal.

Insturen van namen is mogelijk
tot 15 maart. Eventuele vragen en
opmerkingen kun je richten aan
eerdergenoemd emailadres.

Niet lekker iN je vel?

ambulant
pedicure
Neem vrijblijvend contact op:

Stress? Burnout? Conflict?
Dreigend ontslag? Onrust? Angst?
Geen zelfvertrouwen?

Boekenweek bij
BiblioNu
De Boekenweek staat in het teken van levensverhalen. Dit onder het
motto Curriculum Vitae - Geschreven portretten. In aansluiting op dit thema
organiseert BiblioNu een drietal activiteiten. De Boekenweek 2011 vindt
plaats van woensdag 16 maart tot en met zaterdag 26 maart.
BiblioNu Horst en Grubbenvorst
pakken het thema van de Boekenweek
op om iemand te portretteren die zich al
jaren verdiept in de Boekenweek: John
Courtens, verzamelaar van alles wat met
de Boekenweek te maken heeft. De
verzameling van John is niet beperkt tot
Boekenweekgeschenken. Ook affiches,
banieren en ander promotiemateriaal,
uitgegeven door de CPNB (Collectieve
Propaganda van het Nederlandse Boek)
behoren tot de collectie. Een gedeelte
van deze verzameling wordt gepresenteerd bij BiblioNu in Grubbenvorst van
4 maart tot 1 april en bij BiblioNu Horst
van 12 maart tot 8 april.
Op donderdag 17 maart is in de
schouwburg in Venray het toneelstuk
‘De Aanslag’ te zien. Nooit eerder is
deze klassieker van Harry Mulisch op het
toneel gebracht. De toneelbewerking is
van Léon van der Sanden en de regie
van Ursul de Geer.
Leden van BiblioNu krijgen korting
op deze theaterprimeur. De entree voor

deze voorstelling bedraagt 24,50 euro.
Leden van BiblioNu krijgen aan de kassa
op vertoon van de BiblioNu pas 5 euro
korting en betalen dan slechts 19,50
euro. Kaartjes zijn nu al verkrijgbaar aan
de kassa van de Schouwburg.
Na afloop van de voorstelling is er
in de foyer live muziek van Rens Poessé
(leerling kunstencentrum Jerusalem)
en krijgen de bezoekers een glaasje
wijn aangeboden door BiblioNu en de
Schouwburg. Rob van Lieshout zal een
interview verzorgen met de cast van ‘De
aanslag’. In de pauze en na afloop van
de voorstelling kunnen de bezoekers
meedoen met een schrijversquiz en is er
een presentatie van Boekhandel Venray.
Tot slot organiseert BiblioNu een
quiz rondom elf bekende schrijvers
van onder andere (auto)biografieën.
Deelnameformulieren zijn van 16 tot en
met 25 maart verkrijgbaar in de vestigingen Grubbenvorst, Horst en Venray.
Onder de goede inzendingen wordt een
boekenbon van 10 euro verloot.

Wegens de carnavalsvakantie zijn wij gesloten
van 7 t/m 11 maart
wij wensen iedereen een fijne carnaval toe!

kies voor couNselliNg!
Wil stultjens, stresscounsellor
tel. (06) 10 70 74 26
Lid ABvC
www.chemindefer.nl

06-46054239 of kijk op
www.ambulantpedicure.webklik.nl

Het bedrijf:
P&M Furniture is een internationale groothandel in horeca- en terrasmeubilair en horecainterieurs.
Momenteel is er behoefte aan een full time

magazijn/logistiek medewerker
De vacature:
De functie magazijn-/logistiek medewerker omvat
het laden en lossen van meubelen, orders picken
en verzendklaar maken, uitvoeren van reparatie- en
montagewerkzaamheden (ook op locatie van de klant),
beoordelen en oplossen van garantiegevallen, kwaliteitscontroles uitvoeren, leveringen binnen melden in
het computersysteem, orders in het computersysteem
reserveren, artikelen labellen, magazijn onderhoud,
meubelen bezorgen met een vrachtauto, enkele malen
per jaar beursstand opbouwen en afbreken.
Indien geschikt kan de functie uitgebreid worden met
het maken van planningen voor leveringen en plannen
en begeleiden van interieurprojecten als projectleider.

Functie eisen:
Zelfstandig
Extreem handig
Bereidheid tot overwerk
indien noodzakelijk
Representatief
Energiek
Minimaal Lbo nivo
Rijbewijs B+C+CE
Bekend met Microsoft Office Word en
Excel toepassingen.
Kennis van de Duitse en Engelse taal.
Kennis van interieurbouw is een pré.

Reacties op de vacature kunt u richten aan P&M Furniture, T.a.v. dhr. M. Verhorstert,
Jacob Merlostraat 24-26, 5961 AB Horst. Fax. 077 3986375, e-mail: marcelv@pmfurniture.com
Voor meer informatie over de vacature kunt u bellen met dhr M. Verhorstert onder tel.nr. 077 3977888.

Meer informatie over P&M Furniture kunt u vinden op www.pmfurniture.com

OVEND
VUR VASTENA EES
JD
HEBBE WEE

N

AANBIEDINGE

Gepaneerde
vastenaovendschnitsel 4 stuks
Lepkus vaan de karmenaaj ut pond
Gekokte schenk
ien ons
ien ons
Booremetwors
Duitse frikandelle
(kunde werm en kalt ete)
Ontiegeluk lekkere

per stuk

€
€
€
€

6,00
5,95
1,85
0,95

€ 1,11

vastenaovensoep (pittig) ganse liter € 3,95
Duvelkes vleis (mit kiepevleis)
Lekker mit en sneej wek
Per ons € 1,25
Weej hebbe vaanaales um den vastenaovend good door te kome
Leverwors, grilwors, hieringslaaj, druugworste, knakworste.
Vriedag en zaoterdaag hebbe weej schonne muziek vur de deur
Komde ok luustere?

Weej wense ow allemaol enne schonne vastenaovend!
Let op: mit vastenoavend zien weej tot en met aswoensdaag gesloate.

Steenstraat 16 Horst 077 398 12 93 www.slagerijjoosten.nl
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15 VRAGEN aan Robin van Gasteren Mies

Zondagmiddag half twee. Een vader loopt met zijn dochtertje naar de
voordeur van zijn huis. Mag ik een paar minuutjes van uw tijd? Deze week
in ‘Geplukt’ Mark van de Pas uit Melderslo.

Waar word jij later een talent in?
Ik hoop later een bekende zangeres te
worden, of te mogen acteren in films.
Maar ja, aangezien die kans heel klein
is, heb ik nog een reservedroom. Ik
wil graag als ik ouder ben een talent
worden in mensen advies geven en
helpen en daarnaast zou ik toch nog
graag willen optreden, gewoon voor
de lol. Ik treed nu al op tijdens het
spektakel op school en in de vakantie
in De Wingerd.
Wat is je favoriete vak en welke is
vreselijk?
Als favoriete vak kies ik voor tekenen.
Ik lach me altijd scheef met meneer
Wielens, onze tekenleraar. Mijn vreselijkste vak is economie. Ik snap echt niks
van de formules, P=MO=GO.

Heb je een beste vriend(in) en wat
maakt hem/haar zo bijzonder?
Ik zit in een vriendinnengroep van acht
meiden. Ik kan niet zeggen dat ik een
beste vriendin heb. Ik vind het gezellig
met z’n allen en met de één kan ik
beter over dingen praten dan met de
ander. Maar over het algemeen kan ik
met al mijn vriendinnen lachen, kletsen,
winkelen en natuurlijk roddelen.
In het weekend ben jij te vinden in?
Op vrijdagavond ben ik te vinden tussen
de toastjes/chips-rij afwisselend met
de babyvoeding/zuren/sauzen-rij bij de
Jumbo. Ik werk van zes uur tot ongeveer
tien uur ’s avonds. Omdat ik zo lang
moet werken heb ik geen tijd om mijn
stempeltje bij De Lange op te halen,
dus de meeste vrijdagavonden hang ik
op de bank.
Wat staat er bij jou op tafel tijdens
een gezellige avond?
Doe mij maar gele M&M’s, Japanse mix
en Cola Light.

VERDELLEN

Bloem & zo

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Robin van Gasteren
16 jaar
Sevenum
Dendron College

feesttenten
verhuur
www.verdellen.nl
is onderdeel van Horst Verhuur

Telefoon (077) 398 64 26

Voor al uw bloemwerk!

www.bloemenzomelderslo.vpweb.nl
St. Odastraat 16a Melderslo
tel. 077 3987069
Bloem & Zo bestaat 1 jaar!
Speciale actie:
Carnavalsboeketjes voor e 7,50

Woningstoffeerderij R. van den Broek
Tapijt - Vinyl - Binnenzonwering
Gespecialiseerd in trapbekleding
Dichte trap bekleden incl. tapijt
en zijkanten voor e 295,- !!!
(keuze uit meerdere kleuren en 5 jaar garantie)
Advies en verkoop bij u thuis is onze service.
Wij presenteren onze grote collectie wanneer het u uitkomt!
Voor gratis offerte bel ons: 077-3871782 / 06-16374514
of kijk voor meer informatie op:

www.woningstoffeerderijvandenbroek.nl

Je wint 1.000 euro. Wat doe je
ermee?
Ik heb een trauma aan mijn laatste
kappersafspraak overgehouden, dus ik
zou eerst extensions laten zetten en
vervolgens gaan winkelen. Voor de rest
heb ik niet echt wensen of dingen die
ik nodig heb, dus zou ik het overige
geld doneren aan KIKA.
Bij welke situatie zou jij door de
grond willen zakken?
Ik zou me echt schamen als ik de aula
binnenloop en dan superhard op mijn
gezicht zou gaan.
Ik ga op vakantie en neem mee?
Ik neem zeker mijn vriendinnen mee,
want anders wordt het behoorlijk saai.
Daarnaast neem ik zonnebrandcrème
mee, al mijn kleding en natuurlijk mijn
bankpas.
Wat tref jij het liefst op je bord aan
tijdens het avondeten?
Ik ben volgens mijn moeder echt een
’tisnaas’, het liefst eet ik gewoon een

Oude
videOtapes
Op dvd 4,95
vraag naar de voorwaarden

E1

gehaktbal met spinazie, krijg ik spieren
van, haha. Maar het allerliefst eet ik
Grieks, het zijn meestal wel hele grote
borden vol eten, maar het is wel heel
erg lekker.
In welk kledingstuk voel jij je het
lekkerst?
Mijn grijze trainingsbroek met mijn
zwarte dikke trui en mijn rode of
zwarte berenwollen sokken van de
Action.
Waar besteed jij de meeste en het
liefst tijd aan?
Ik besteed het liefst tijd aan muziek
luisteren, nummers opzoeken en covers
luisteren. Vervolgens speel ik deze
nummers dan op mijn gitaar en zing
ik lekker mee. Mijn familie is hier niet
zo blij mee, want ik zit dan de hele tijd
te zingen en gitaar te spelen. Word ik
overal in huis weggestuurd.
Stel je bent de baas in jouw woonplaats, wat is het eerste dat je
verandert?
Tja, dit antwoord is al zo vaak gegeven,
maar ik zou ook graag een leuke uitgaansplek in Sevenum willen, nu moet
ik steeds naar Horst en weer terug. Als
er in Sevenum iets komt, bespaart dat
me heel wat kilometers, dus tijd, dus
plezier.
Languit op de bank, popcorn, chips,
welke film hoort hierbij?
Twilight, en dan het liefst alledrie de
films van Twilight achter elkaar. Maar ik
heb al vier keer een poging gedaan tot
zo’n marathon, iedere keer val ik bij de
tweede film al in slaap.
Je haalt je rijbewijs. Wat is je eerste
bestemming?
Ik hoop dat ik mijn rijbewijs eerder
haal dan mijn broer en dat ik hem mag
afzetten bij zijn werk. Oh, dan kan ik
genieten! Na het werken haal ik hem
weer op en dan rijden we samen naar
de McDonalds.
Ik stap het vliegtuig in en de reis
gaat naar?
Australië, dat land is gewoon zo mooi.
Lekkere temperatuur, zon, zee, strand,
het taaltje is zo schattig en natuurlijk
veel surfers.

www.ikzoektuingrind.nl
tel. (077) 320 97 00

Steenstraat 13 5961 ET HORST
t. 077 398 16 45 www.fotoid.nl

Column

Poetsen
Nooit geweten en heel raar,
maar waar. Poetsen is soms
best fijn.
Bewapend met stofzuiger,
stoflap en een emmer sop
arriveerde afgelopen week de
poetsbrigade, bestaande uit mijn
opa, oma, papa, mama en
natuurlijk mijzelf, in mijn kamer
in Amsterdam. Het valt me op dat
je zelfs met poetskleren, een
stofzuigerslang om je nek en
sjouwend met een krat vol
stoflappen niet eens raar
aangekeken wordt hier. Volgens
mij zou ik mijn nek bijna verrekken als er zo’n groepje gekken
langs liep. Misschien zijn stofzuigerslangen als ketting een
up-coming fashionstatement? Zou
’t? Eniewee, terug naar mijn
poetsverhaal.
Tijdens mijn poetstocht vond
ik ineens van alles terug wat ik al
eeuwen kwijt was of waarvan ik
niet eens meer wist dat ik het
had. Mijn roze koekjestrommel
afstoffend kwam ik erachter dat
deze tot de rand gevuld was met
muesli, in plaats van dat ie
gewoon alleen mijn tafel sierde.
Helemaal vergeten! Ooit in een
gezonde bui gekocht met de
intentie voortaan ’s morgens
kwark met muesli te eten, in
plaats van een boterham met een
dikke laag pindakaas. Hmm, goed
voornemen, maar helaas nooit
een succes geweest dus.
Ook was het schokkend om te
zien hoeveel keer ik wel niet met
een goed gevulde vuilniszak naar
de container ben gelopen. Nooit
geweten dat ik stiekem zoveel
rotzooi in huis had, en dat op
maar zo’n klein oppervlak.
Ik nam van vijf overvolle
vuilniszakken afscheid en
verwelkomde een kamer waarin
eindelijk weer ruimte en een
bureau zichtbaar was. Geen grote
stapel met rommel meer. Zo’n
stapel die steeds groter werd en
waar constant het topje rommel
vanaf viel, waardoor op de grond
een nieuwe stapel met rotzooi
ontstond.
Poetsen is dus eigenlijk goed
voor alles. Goed voor geest: het
ruimt je hoofd op en goed voor
het lichaam: geen rommelbergen
meer beklimmen. Het lijkt
eigenlijk wel yoga.
Waarom eigenlijk nog naar
zen- en yoga-trainingen gaan,
poetsen werkt net zo goed!
Mies
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Medische zorg
Huisarts en apotheek
America

J.J.A.M. van Dongen
Past. Jeukenstraat 6 America
T 077 464 17 07
W www.america.praktijkinfo.nl
Apotheek en spreekuur:
ma t/m vr 08.00 - 12.00 uur
en 14.00 - 17.00 uur.
Voor spoedgevallen op recept:
T 0478 58 48 77

Grubbenvorst
Huisartsenpraktijk Grubbenvorst
Kloosterstraat 13 Grubbenvorst
T 077 366 12 70
Spoedlijn: 077 366 12 70 optie 1
ma t/m vr 08.00 - 12.00 uur
en 15.00 - 17.00 uur
Apotheek Panacee Grubbenvorst
Kloosterstraat 15 Grubbenvorst
T 077 366 19 99
W www.v-a-l.nl
ma t/m vr 08.30 – 17.30 uur
zaterdag 10.00 – 11.00 uur

Horst
Medisch Centrum Nieuw Huys
Americaanseweg 35 Horst
T 077 465 89 99
Spoedlijn: 077 464 26 23
ma t/m vr 08.00 - 17.00 uur
Huisartsenpraktijk de Groen
Americaanseweg 35 Horst
T 077 398 23 33
W www.dokterdegroen.nl
Spreekuur: op afspraak elke ochtend
08.00 - 12.00 uur
Huisartsenpraktijk
M.J. Duives en L.H.R. Majoor
Westsingel 100 Horst
T 077 398 11 22 en 077 398 50 42
W www.zorghoes.nl
Spreekuur: op afspraak,
bel tussen 08.00 - 12.00 uur
Apotheek Horst
Americaanseweg 35a Horst
T 077 398 54 54
W www.v-a-l.nl
ma t/m vr 08.00 - 18.00 uur
zaterdag 09.00 - 13.00 uur

Kronenberg
Huisarts Toine Weling A.F.J.M.
Den Bunder 1 Kronenberg
T 077 467 28 29
Spreekuur inloop:
ma, wo en vr 08.00 - 08.30 uur
di en do 16.30 – 17.00 uur
Normaal spreekuur:
ma, wo en vr 08.30 uur – tot einde
di en do 08.00 uur - tot einde

Lottum-Broekhuizen
Huisartsenpraktijk
Lottum-Broekhuizen
Past. Kerboschlaan 2f Lottum
T 077 463 16 75
W www.lottum-broekhuizen.huisartsen.nl
Spoedlijn: 077 463 14 96
dr J. Goossens: ma, di, do en vr
dr N. Janssen: ma, di-ocht, wo en vr
T 077 463 17 53
ma t/m vr 08.00 - 17.00 uur

Meerlo
Huisartsenpraktijk Meerlo
Pastoor Janssenstraat 3 Meerlo
T 0478 69 13 67
Spoedlijn: 0478 69 23 00
Spreekuur op afspraak:
ma t/m vr 08.00 - 17.00 uur
Apotheek Maasdorpen
Beatrixstraat 1a Meerlo
T 0478 53 00 80
W www.apotheekmaasdorpen.nl
Openingstijden:
ma t/m vr 08.30 - 17.30 uur
zaterdag 10.00 - 12.00 uur

Sevenum
Huisartsenpraktijk Dr van Weeghel
Zonnedauw 70 Sevenum
T 077 467 41 75
Spoedlijn: 077 467 11 85
W huisartsenpraktijkvanweeghel.
praktijkinfo.nl
Spreekuur: op afspraak
ma t/m vr 08.00 - 12.00 uur
en 13.00 - 17.00 uur
Huisarts de Weert &
H C M C de Weert-Vos, E M
Sondertseveld 4 Sevenum
T 077 467 38 68
Spoedlijn: 077 467 40 13
Receptenlijn: 088 080 01 11
ma t/m vr 08.00 - 12.20 uur
Apotheek Sevenum
Molenveldweg 5 Sevenum
T 077 467 31 79
W www.apotheeksevenum.nl
ma t/m vr 08.30 – 17.30 uur
zaterdag 10.00 – 12.00 uur

Huisartsenpost

zo 6 maart na de optocht
Locatie: Loods Van Leendert

Maondigmorge
ma 7 maart 10.49 uur
Locatie: De Vonkel

Receptie jeugdprins

Verkeskopbal

Carnavalsbal

ma 7 maart 14.30-15.00 uur
Locatie: Café Zaal ’t Dorp

ma 7 maart 20.11 uur
Locatie: De Vonkel

za 5 maart 21.00 uur
Locatie: Bondszaal

Kruumelkesbal

Receptie Aldere prins

Les Miezerabullus

ma 7 maart 15.11 uur
Locatie: Café Zaal ’t Dorp

di 8 maart 14.11 uur
Locatie: De Vonkel

za 5 maart 21.00 uur
Locatie: OJC Cartouche

Back to the Sixties

Hegelsom

Boerenbruiloft

di 8 maart, 20.00 uur
Locatie: Café Zaal ’t Dorp

zo 6 maart 15.15 uur
Locatie: Bondszaal

Griendtsveen

America

Dansmarietjestreffen
vr 4 maart 20.30 uur
Locatie: OJC Phoenix

Snotneuzenbal

Themabal

ma 7 maart 14.11 uur
Locatie: America-centrum

za 5 maart 14.00 uur
Locatie: gemeenschapshuis
De Zaal

za 5 maart 20.30 uur
Locatie: Zaal Debije

Krumelkesbal

Liedjesavond

di 8 maart 14.30-21.00 uur
Locatie: Bondszaal

za 5 maart 20.30 uur
Locatie: Herberg
de Morgenstond

Optocht

Jeugdboerenbruiloft

Broekhuizen
Buurtenbal

Knapzakkemaandag

za 5 maart 19.00 uur
Locatie: Maaspaviljoen

ma 7 maart 12.00 uur
Locatie: Herberg de
Morgenstond

Kienderboorebrulluf
Optocht

ma 7 maart 14.11 uur
Locatie: Maaspaviljoen

di 8 maart 13.00 uur
Locatie: Griendtsveencentrum

Tour de Brokeze
di 8 maart 14.15 uur
Locatie: Centrum Broekhuizen/
Maaspaviljoen

Grubbenvorst

Broekhuizenvorst

zo 6 maart 15.00 uur
Locatie: ’t Haeren

zo 6 maart 14.11 uur
Locatie: Broekhuizenvorstcentrum

Jeugddisko

Kiengermiddig

Optocht

zo 6 maart 16.00 uur
Locatie: Zaal Debije

Kuukesbal
ma 7 maart 10.00-12.00 uur
Locatie: Zaal Debije

Boerenbruiloft
ma 7 maart 15.11 uur
Locatie:
Hegelsom-centrum en
zaal Debije

Optocht
di 8 maart 14.11 uur
Locatie:
Hegelsom-centrum/
zaal Debije

Horst

Liedjesavond

zo 6 maart 19.00 uur
Locatie: ’t Haeren

vr 4 maart 20.30 uur
Locatie: café de Beurs

Venlo

(alleen na telefonische afspraak)
Hagerhofweg 2 5912 PN Venlo
T 0900 88 18
W www.cohesie.org
ma t/m vr 17.00 – 08.00 uur
Gedurende het hele weekend:
vr 17.00 t/m ma 08.00 uur
za, zo en feestdagen 08.00-08.00 uur

Venray
(alleen na telefonische afspraak)
Leunseweg 20 5809 AA Leunen
T 0900 88 18
W www.cohesie.org
ma t/m vr 17.00 – 08.00 uur
Gedurende het hele weekend:
vr 17.00 t/m ma 08.00 uur
za, zo en feestdagen 08.00-08.00 uur
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Kinderdagverblijf Bambino
Biedt kleinschalige opvang
aan kinderen van 0 tot 4 jaar
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Tandarts

Verloskundige zorg
24 uur per dag bereikbaar
‘Het Zorghoes’
Westsingel 98 Horst
T 077 398 14 50
T b.g.g. VieCuri Venray 0478 52 22 22

112

Brand, ongeval of misdrijf

T

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

Kinderdagverblijf

Bambino

Julianastraat 2a, Horst
T 06 23 32 43 09
kinderdagverblijfbambino@gmail.com
www.kdv-bambino.nl

BEUK - HAAGBEUK

Spoedgevallendienst
4 t/m 10 maart
Tandarts Beurskens
Gebr. v. Doornelaan 3, Horst
T 077 398 62 27

Alarmnummer
Apotheekservicepunt Lottum
Past. Kerboschlaan 2f Lottum
T 077 463 83 04
E apotheekservicepuntlottum@ezorg.nl
ma t/m vr 08.30 - 12.00 uur
en 16.30 - 17.00 uur

AGENDA

Blauwpoëtebal

maat 50/80 80/120 120/150 150+

BOSPLANTSOEN maat 60/90

Wij zijn gesloten
van 1 maart t/m 11 maart
Zaterdag 12 maart bent
u weer van harte welkom.
Wij wensen iedereen
een geweldige carnaval!

06 22944564 of 077 4678186

Informatie, advies,
begeleiding en ondersteuning voor
ouders en professionals bij het opvoeden
en de ontwikkeling van kinderen.

Tel. 06-23552198
info@eigen-wijscoaching.nl

www.eigen-wijscoaching.nl
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Carnaval bij de Lange

Kruumelkesbal

Kerkdiensten

Kindermiddag

ma 7 maart 10.00 uur
Locatie: zaal Wilhelmina

America

zo 6 maart 17.00 uur
Locatie: D’n Hook

za 5 maart 14.00 uur
Locatie: de Meulewiek

Optocht

Carnavalsavond

ma 7 maart 14.30 uur
Locatie: swolgen-centrum

Broekhuizen

Kinderoptocht
ma 7 maart 14.00 uur
Locatie: Lottum-centrum

za 5 maart 20.30 uur
Locatie: de Meulewiek

Optochtenbal

Broekhuizenvorst
zaterdag

Marktspektakel

Optocht

ma 7 maart na de optocht
Locatie: zaal Wilhelmina

di 8 maart 14.00 uur
Locatie: de Markt

ma 7 maart 13.49 uur
Locatie: Meterik-centrum

Wafeltjesbal

zaterdag

Boerenbruiloft

di 8 maart 10.00 uur
Locatie: zaal Wilhelmina

Griendtsveen

di 8 maart 14.00 uur
Locatie: de Meulewiek

Boerenbruiloft en receptie

Lottum

za 5 t/m wo 9 maart
Locatie: de Lange

Carnavalsbal

Jeugdboerenbruiloft

za 5 maart 20.11 uur
Locatie: D’n Hook

za 5 maart 14.11 uur
Locatie: De Leste Geulde

Chipsbal

CD presentatie
Kleffe Zök
za 5 maart 21.11 uur
Locatie: café Kling

Boerenbruiloft

Jeugdbal

di 8 maart 15.11 uur
Locatie: MFC de Zwingel

zo 6 maart 16.00 uur
Locatie: zaal Wilhelmina

Meterik

zondag

Sleuteloverdracht
zo 6 maart 11.11 uur
Locatie: De Mèrthal

Grote optocht

Meerlo

zo 6 maart 13.49 uur
Locatie: Horst-centrum

Carnaval

Jeugdoptocht

za 5 maart 20.00 uur
Locatie: OJC Merlin

ma 7 maart 14.30 uur
Locatie: Horst-centrum

Optocht

Boerenbruiloft

zo 6 maart 14.30 uur
Locatie: Meerlo-centrum

di 7 maart 14.11uur
Locatie: De Mèrthal

Snotneuzenbal

Kronenberg

ma 7 maart 10.30 uur
Locatie: ’t Brugeind

vr 4 maart 20.11 uur
Locatie: Torrekoel

Boerenbruiloft

Melderslo

Paradijselijke
carnaval met S.T.O.E.R.

zo 6 maart 16.11 uur
Locatie: Torrekoel

vr 5 maart 21.11 uur
Locatie: café ’t Paradijs

Jeugdboerenbruiloft/chipsbal

Optocht

di 8 maart 10.30 uur
Locatie: Torrekoel

ma 7 maart 14.11 uur
Locatie: Melderslo-centrum

Tienray

za 5 maart 20.30 uur
Locatie: De Wingerd

Optocht

Boerenbruiloft

di 8 maart 14.11 uur
Locatie: zaal Wilhelmina

Veurpreuve

di 8 maart 15.30 uur
Locatie: ’t Brugeind

zondag

Chipsbal

zondag

zaterdag
zondag
maandag
dinsdag

Optocht
ma 7 maart 14.11 uur
Locatie: Sevenum-centrum

Optocht

Kronenberg
zaterdag

Oetblaoze

ma 7 maart 15.00 uur
Locatie: Tienray-centrum

di 8 maart 11.11 uur
Locatie: De Wingerd

Boerenbruiloft

zondag

di 8 maart 14.00 uur
Locatie: de Geitenstal

Meerlo

geen 10% maar 15%
winterschilderkorting
voor binnenwerk.
Vraag vrijblijvend om een offerte.

(aan het parkeerterrein)

Bladel - Horst a/d Maas - Valkenswaard - Veldhoven

America Tel. 06-28919547

zaterdag

Zaterdag 5 maart Jeugd
Boorebrulluf, zaal open
vanaf 13.30 uur
Weej winse ów veul joeks
en plezeer dees daag

zondag
dinsdag

Willemstraat 48, Venlo

www.kwik-rep.nl

18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

Heilige mis

19.15

Heilige mis

10.00

Heilige mis
Leesmis

09.00
09.00

Heilige mis
Heilige mis
Rozenkrans

17.30
08.30
17.45

Heilige mis

19.00

Heilige mis
Heilige mis

10.30
19.00

Heilige mis
Heilige mis
Rozenkrans
Heilige mis
Rozenkrans
Heilige mis
Rozenkrans
Heilige mis
Rozenkrans
Heilige mis

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

Heilige mis
Heilige mis

18.00
19.00

Evangelie
Evangelie
Evangelie
Kinderbijbel
Catechisatie

10.00
14.30
10.00
14.30
19.00

Sevenum
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
donderdag

www.delestegeulde.nl 077-3984190

Voor het versterken van ons team
zijn wij op korte termijn op zoek naar een:

• Wij bieden een afwisselende baan met verscheidene
werkzaamheden in onze champignonkwekerij.
• Beschikbaarheid minimaal 3 dagen in de week.
• goede en enthousiaste en flexibele inzet.
• salaris volgens CAO paddestoelen.
Heb je interesse of wil je meer informatie bel gerust:

Voor al uw reparaties aan huishoudelijke
apparatuur bel Kwik-Rep: 077-3216666

09.30

Swolgen

Alround medewerker (m)
machinale oogst (deeltijd)

Wasdroger defect?

09.45

Melderslo

vrijdag

KWIK-REP

19.00

Meterik

6 maart t/m 10 maart café gesloten.
Geplande activiteiten gaan gewoon door.
Feest, diner, koffietafel en zalenverhuur.

www.broekenhoek.nl

19.15

Lottum

zondag
donderdag

óók op afgeprijsde ar tikelen!

*Deze actie is niet geldig in combinatie met andere acties. Geldig t/m 12 maart 2011.

Heilige mis
Heilige mis
Heilige mis
Heilige mis
Aanbidding
Heilige mis
Heilige mis
Heilige mis

woensdag
donderdag
vrijdag

(voor meer info zie
www.hallohorstaandemaas.nl)

10.00

Horst (Lambertus)

zo 6 maart 14.30-15.30 uur
Locatie: de Geitenstal

o p A L L E A R T I K E L E N ! !*

Hoofdstraat 12
Horst a/d Maas

Heilige mis

Jeugdprinsenreceptie

Ter introductie
van de eerste winter,

15% KORTING

Heilige mis

zo 6 maart 15.11 uur
Locatie: De Wingerd

za 5 maart 20.30 uur
Locatie: zaal Wilhelmina

k nip uit en ontvang

Heilige mis

za 5 maart 11.00 uur
Locatie: Gaellus

Swolgen

!

Heilige mis

Boerenbruiloft

Tiroleravond

N AVA L S A C T I E

Heilige mis

10.00

Hegelsom

zaterdag
maandag
donderdag

SPECIALE CAR

Heilige mis

Grubbenvorst

zondag

Sevenum

Receptie prins

zo 6 maart 14.33 uur
Locatie: Kronenberg-centrum

service 23

Smits Champignons BV
Puttenweg 80 5813 BD Ysselsteyn
Tel. 0478-541574 of 06-54215961
e-mail smits@smitschampignons.nl

Tienray
zaterdag
woensdag

Rehoboth
zondag
maandag
woensdag

De tijden die hier zijn
afgedrukt zijn standaardtijden.
Voor afwijkende tijden van
kerkdiensten verwijzen wij
u naar de desbetreffende
parochie.

24

carnaval

03
03

Kleurrijke optocht Gekke Maondig Roel Gielen
VasteLottum

Zo wil buurtvereniging De Veerhook
van de Maas een hoogwaterattractie
maken en zijn andere Lottummers bang
dat de bieb gesloten wordt. Om voor de
uitleen van boeken naar Grubbenvorst
te moeten, ziet men niet echt zitten.

Andere dankbare onderwerpen waren
onder andere de bouwperikelen op
Veilinghof, Boer Zoekt Vrouw en de
Rozenkoningin die naar Rome zou
zijn. Ook vriendenclub Biëstig Waerse
Brulapen blijken last te hebben van

hoog water. Een bijzondere eenling was
een manspersoon verkleed als vrouw
in de overgang en die zich tussen twee
slagbomen voortbewoog. Soms moest
daarbij even gestopt worden omdat
opvliegers verder lopen onmogelijk

maakte. Weer een andere eenling liep
met forse schreden mee in de optocht
met een bord in de hand: ‘Ik heb een
wiet pas’. Volgens toeschouwers was de
optocht van dit jaar een van de betere
optochten die de Pegge en Pegginne de
bezoekers voorgeschoteld kregen.
Uitslag optocht:
Einzelgangers:
Ereprijs: In d’n overgang (Hay Keijsers)
Eerste prijs: Bieb weg! Motte weej nao
Grubbevorst? (De Peggies)
Tweede prijs: Hoeg Water (Giel
Martens)
Derde prijs: Takkewief (Bart Seuren)
Groepen:
Ereprijs: Bouwgrond Veilinghof
Bewaken (JOL)
Eerste prijs: Hoëge Maas (De Veerhook)
Tweede prijs: Schot In de Roës (Dames
van de Raod vaan Elf /APK)
Derde prijs: Boer Zoekt Vrouw (Ens Ma
Noeits Mer)
Vierde prijs: Zeuke Neej Roëzekoningin
(Roëzetoniel 2010)
Wagens:
Ereprijs: D’r Is Brand In De Zaal
(Wettewal)
Eerste prijs: Hierezitting (Wao Moojde
Ow Meij)
Tweede prijs: We Are Under A-Tek (VC
Toegenejde Buizerds)
Derde prijs: Hoëg Water (VC Biëstig
Waerse Brulape)

laovesvierder
2011?
Roel Gielen uit Horst is
genomineerd voor de titel van
Vastelaovesvierder van ’t jaor
2011. Hij is daarmee de enige
kandidaat uit Noord-Limburg.
De wedstrijd wordt dit jaar voor
de negende keer georganiseerd.
Op carnavalsdinsdag wordt de winnaar bekendgemaakt tijdens het
Groeëte Gulpener Vastelaoves Finale
in Gulpen. Om de titel in de wacht
te slepen, moeten de elf genomineerden zoveel mogelijk stemmen
verzamelen. De kandidaten zijn
daarom druk bezig via familie, vrienden en de media zoveel mogelijk
aandacht te krijgen voor hun nominatie. Een stem op Roel kan worden
uitgebracht door een sms-bericht te
sturen met de tekst ’VV 05’ en die
te sturen naar nummer 4422 of door
te bellen naar het nummer 09091234592 en daar de code ’05’ op
te geven. Meer informatie over de
wedstrijd is te vinden op
www.vastelaovesfinale.nl

Voor al uw strijk-, verstel- en stoomgoed

HOORCENTRUM
HORST
Riet
Minten, Fürstenbergstraat
37, 5975 SJ Sevenum
a u d i c i e n
Tel: 06 - 467 15 868 info@strijkservicesevenum.nl

www.strijkservicesevenum.nl
Openingstijden:
maandag gesloten

Aandacht en kwaliteit

Loop
gerust
eensRoman
binnen, u bent van harte welkom.
Font
logo: Insignia
U HOORT ER TOCH OOK BIJ!
Pantone 382

Folie: Avery 985 Springtime Green

Pantone 424 of Zwart 65%

Folie: Avery serie 820 en 720

dinsdag t/m vrijdag:
09.00 - 17.30 uur
zaterdag:
09.00 - 17.00 uur

Veemarkt 1b, 5961 ER Horst Tel.: 077 - 398 02 53
E-mail: info@hoorcentrumhorst.nl Website: www.hoorcentrumhorst.nl

Alle soorten enkel
glas op voorraad
o.a. veiligheidsglas,
gehard glas en
gefigureerd glas.

Profiteer nu nog
van 6% i.p.v. 19%
*
BTW tarief!
Uw glaszetter voor nieuwbouw en renovatie!
Massenweg 12, 5962 NE Horst
T 077-3985863 - M 06-53294711 - E glasko@home.nl

* tot 1 juli 2011 alleen op arbeidsuren

Afgelopen maandag vierde Lottum Gekke Maondig. Vanaf 14.11 uur trok een goed verzorgde en kleurrijke
optocht door de straten van het Rozendorp. Talrijke groepen en wagens gaven de vele honderden toegestroomde
bezoekers een beeld van wat er zich het afgelopen jaar zoal voordeed in Lottum.

